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Feurwes 

It sehrieuwen fan in wezzenbuek kin neut sonder hulp fan eeuwren. By it met jen fan 
it Eilander WezzenbUek hewwe wy dat aik eeuwnderfeeuwn. Wy binne dan aik bliid 
dat wy hier in pair rninsken betankje meie. Sonder har hilp wie dit wezzenbuek der 
net komd. 

- T.B. Hoekema ut Zuidhorn en freeuw E. Perdok-van Bon fan it eilaun komt in wes 
fan tank tà , omdat se it troeh har sammele eilander taalrnateryaal (sj oeh de ynlei
ding) oon de Fryske Akademy feur gebruk oofstain wóene. 

- S. Noordhoff het freeuw Perdok har Nederlauns-eilanders wezzen- en ydyoom
listen yn ' e kompjoeter ynruersd, wernooi't dà nooi eilanders-Nederlaunse listen 
omsat wezze kóene. Derby het er de systeemkaarten mooi de troeh D. Fokkema 
Sr. noterede eilander wezzen feur in pair livvensgebieten troehalfabetysere. 

- Freeuw L. Haanstra en freeuw A. Papma hewwe Hoekerna syn Friesk-eilanders 
wezzenlist yn 'e kompjoeter ynfuersd, sàdat der in eilanders-Frieske list ut hOle 
wezze kóe. 

- H. v.d. Kooij en A. Vers loot hewwe hu elpen mooi de kompjoeter. 

Anne van der Burg mot hier apart naimd. wezze. Hy wie de man dy' t it projekt Skier
mûntseager Wurdboek fan de fakplueeh Taalkunde fan de Fryske Akademy utruere 
sue. Op 1 luly 1996 is er der mooi begoon. Nooidat er de aiste twa mond brukt hie 
om him, as net-sprakker fan it eilanders, in byke mooi dy taal fertreeuwd tà met jen, 
kóe er yn septimber mooi it sehrieuwen beginne. Nooi it assysteerjen by it Woa 'de
boek fan ut Amelands (1987), it sehrieuwen fan it Woardeboekfan ut Leewarders 
(1991 ) en it mooi S.H. Buwalda sehrieuwen fan it Woordeboekfan 't Bildts (1996 ) 
sue dit syn laste dyalektwezzenbuekprojekt by de Fryske Akademy wezze feurdat er 
mooi pinsjuen sue. It is tiige spytieh, maar it het him net jeeuwn wein om dit werk 
oof tà met jen. Hy hie de latters a en b yn konsept klair, dà ' t er yn jannewarris 1997 
siek wes, en wal sà slim, dat it al gau dudlik ie, hy sue syn werk net wier opnimme 
kinne. Wy leeuwe dat wy Anne van der Burg net batter feur syn werk ut it begin 
tankje kinne dan troeh dit wezzenbóek oon him op tà dragen. 

Freeuw M.l. Beukema-Faber ut Zutphen en freeuw Perdok, beide rnimmetaalsprak
kers fan it eilanders, wiene bereid om de feurlaste fersy fan de wezzenbuektekst 
krytys " mooi tà lozen". Har kommintaar hewwe wy us feurdeel mooi dwaan kóed; it 
het tat fole korreksjes fan spellingsfauten, battere betjottingsomsehrieuwingen en 
seharpere formUlleringen yn 'e uteindelikse wezzenbuektekst leid. Wy binne har 
slim tankber dat se dit werk dwaan wóed hewwe . 

It eilanders is in lytjen taal en wedt allene dertroch al bedriigd yn syn futbestain. D. 
Fokkema Sr. , dy' t mooi syn Beknopte Spraakkunst van het Schiermonnikoogs 
(1959 1

, 19692
) en de Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs (1968) as us feurgonger 

syn wezze kin, maar dy' t aik mooi syn eeuwre aktyvyteiten fale feur de studdy en de 
befordering fan de eilander taal dien het, het dit aik góed beseft. Yn it feurwes fan 
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(de aiste druk fan) de Beknopte Spraakkunst sprakt er de winsk ut, dat dat werk der 
tà bydrage mei om it utstorven fan de eilander taal tà feurkommen, "bedreigd als ze 
wordt door immigratie van Groningers, Friezen, Hollanders en door school , krant, 
kerk en radio. Hoe lang zal dit taaleiland de bedreigende golven weerstaan?". Yn ' e 
ron fan ' e saun jier dernooi liike er mismuediger wezzen tà wezzen ieuwr de kaunsen 
fan it eilanders. Want wanneer ' t er yn mooi 1966 it feurwes fan de Wezzen/ist 
oofslut, sprakt er de heup ut dat dy list nach utkomme mei "foar it utstjerren fan it 
moaije, sêfte, sjongsume Skiermûntseagersk". Hy fiint der traist yn, dat it werk fan 
de dichteres Pita Grilk der yn óle gefallen blieuwe si!. 

De tàstand fan it eilanders is yn de gued dótich jier nooi it ferschllnen fa n de 
Wezzen/ist net echt eeuwrs wezzen. Wy heupe, krekt as Fokkema mooi syn Spraak
kunst en Wezzen/ist, mooi dit wezzenbuek mooi tà werkjen oon de ferstarking fa n de 
posytsje fan en de waardering feur it eilanders. Tàgelyk wette wy maar al tà gued, 
dat it (fut)bestain kinnen fan in taal yn it aiste plak bepaald wedt troch in geheel fan 
sosjale, ekonomyse, kulturele en psychologyse faktoren en dat de rol fan in wezzen
buek der net got yn wazze kin. Fansalm hewwe wy mooi dit wezzenbóek aik in mair 
wytenschaplik duel feur eigen: it eilanders, ne' t it nach kin, nach in keer gued fast
leze en dertroch tàgonklik met je feur taalkundich eeuwndersiek (yn 'e rumste sin fan 
it wes). Derom binne utstorven, ferauderde en seldsume wezzen, bugings- en ferfue
gingsformen en faste ferbiiningen aik opnimd en binne der soms freewat utfuerige 
tàlichtingen by bepaalde wezzen af betjottingen jeeuwn. 

It Eilander Wezzenbuek is ne klair en kin brókt wezze. Omdat in wezzenbuek neut 
echt "oof' is, kreje wy graach oonfollingen en ferbatteringen. 

Willem Visser 
Siebren Dyk 

Fryske Akademy 
Leeu wertslLjouwert/Leeu warden 
jannewarris 2002 



Ynlieding 

Ien fan ' e skaaimerken fan it hjoeddeistige Fryske taalgebiet is de fersnipeling en it 
grutte dialektyske ferskaat dat dêrmei mank giet. Soks jildt wol tige sterk foar it 
Noard-Frysk, dat yn Dótsklan oan 'e westkust fan Sleeswyk-Holstein en op ' e 
waadeilannen derfoar (mei ynbegryp fan Helgolan) noch troch in lytse tsientûzen lju 
praat wurdt. Oant hjoed de dei hat dat mar leafst njoggen dialekten. Binnen it ear
dere East-Fryske gebiet ferskilt it Frysk fan Sealterlan, dat troch sa ' n 1500 lju praat 
wurdt, frijwat fan it yn it begjin fan 'e 20"e ieu ótstoarne Fryske dialekt fan it 
waadeilan Wangereaeh. Us Frysk liket it sa op it each hiel oars mei. AJderearst 
bi nne der folle mear lju dy ' t it brûke en boppedat binne de ferskillen tusken de trije 
haaddialekten - Klaaifrysk, Waldfrysk en Sódwesthoeksk - sa lyts, dat elk de oar 
fers tean kin. Likegoed binne der oan 'e ranen sterk öfwikende dialekten op , meastal 
ek letterlik, taaleilannen: it Hylpersk, it Skylgersk (mei in westlike en in eastlike 
fariant), en it Skiermûntseagersk. 

De yn 1938 stifte Fryske Akademy hat it altyd as ien fan syn taken sjoen om de 
Fryske dialekten te ûntsluten en de stódzje derfan fuort te sterkjen. Sa waard yn 
1968 de Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs fan D. Fokkema Sr. ótjûn; de kopij 
dêrfan wie, sa docht oan it "Foarwurd" bliken, al yn maaie 1966 klear. Dy Wezzen
list is in gearfetting fan en in ferfolch op twa earder troch Fokkema gearstalde en 
ótjûne wurdlisten, fan 2500 en 5000 wurden. Al hoe beskieden oft de titel ek wêze 
mei, it wurk is folle mear as in wurdlist. Yn it foarste plak wurdt der by gans wur
den ek idioom jûn, wat by in keale wurdlist sa net is. Boppedat wurdt fan elk wurd 
de wurdsoarte oanjûn, en by de sterke tüdwurden ek de stam fan 'e doe-tüd en it 
öfslutend mulwurd. Dêrneist hat Fokkema de behanneling fan ûnregelmjittige 
foarmen, lykas guon meartalsfoarmen en de stamtiden fan ' e sterke tiidwurden, op in 
treflike, en foar de frisistyk fernijende, wize oanpakt; dy binne as aparte wurden 
yn ' e alfabetyske list opnomrnen en ferwize dêrwei nei it grûnwurd. Us, dy ' t ta in 
jongere generaasje frisisten hearre, past oars net as grutte bewûndering en tank
berheid foar alles dat Fokkema mei de Wezzenlist, mei de Beknopte Spraakkunst 
van het Schiennonnikoogs (1959', 19692

) en mei syn oare aktiviteiten allegearre 
foar de studzje en it fuortsterkjen fan it Skiermûntseagersk dien hat. 

No wie de Wezzenlist al wer in jiermannich ótferkocht. Ut in each fan kwaliteit me it 
skoan mei in fotomeganyske werprintinge ta kind. Likegoed hat it bestjoer fan 'e 
Fryske Akademy yn 1996 bes letten om personiel yn te setten foar it skriuwen fan in 
folslein nij wurdboek. It Skiermûntseagersk is dêrmei it earste Fryske dialekt dat dy 
eare barre mei. Dat beslót koenen ûnderskate reden foar bybrocht wurde: 

Der wie krekt nij Skiermûntseager materiaal foar hannen: in troch frou E. Per
dok-van Bon (Skiermûntseach) gearstalde wurdlist Nederlansk-Skiermûnts
eagersk en in pear listen mei fan har samrnele Skiermûntseager idioom. Letter 
kaam dêr ûnbekend materiaal fan Fokkema by en in fan drs. T .B. Hoekema 
(Sódhoarn) gearstalde wurdlist Frysk-Skiermûntseagersk. 
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Yn 'e earste helte fan ' e sechstiger jierren fan 'e tweintichste ieu is der op 'e 
Fryske Akademy in korpus gearstald fan in pear dialekten dy' t frijwat fan it 
Frysk öfwike. Dêr komme de wurden dy' t yn it taalgebrûk heechfrekwint binne
lidwurden, foarnamwurden, ferhaldingswurden en in stilanannich tiidwurden -, 
mar dy ' t de taalbrûker en taalsammelder net as bysûnder oanmerke sil , ek feitlik 
as heechfrekwint yn nei foaren ; dêrtroch kriget men in goed byld fan betsjutting 
en gebrûk fan sokke 'Iytse wurdsjes' . Boppedat komt der troch de gronologyske 
oardering goed sicht op, wat wurden, watfoar idioom en hokker wizen fan sizzen 
oft feraldere binne. Dit Skiermûntseager korpus hat Fokkema foar de Wezzenlist 
net brûke kind. 
Der binne no noch memmetaalpraters fan it Skiermûntseagersk, dy ' t frege wurde 
kinne oer bgl. de utspraak of de betsjutting fan in wurd of oer hoe gewoan oft in 
beskaat wurd of in beskate wize fan sizzen is. 

AJlinne dêrom al soe in nij wurdboek wêzentlik mear biede kinne as de Wezzenlist. 
Om de pretinsje fan in wurdboek Iykwols wier te meitsjen, moast der ek foar in oare, 
wiidweidiger opset keazen wurde. Dat hat makke, dat dit wurdboek en de Wezzenlist 
op Û.O. de neikommende punten fan inoar ferskille: 

De Wezzenlist jout oer it generaal allinne de grûnwurden; yn dit wurdboek binne 
mear wurden, benammen ek de gongbere öfliedingen en gearsettingen , opnom
men. 
De Wezzenlist jout fan ' e wurden mar aUinne de wurdsoarte en de ûnregelmjit
tige bûgingsfoarmen. Yn dit wurdboek wurdt de wurdsoarte fansels ek oanjûn. 
Dêrneist jout it, yn alle gefallen fan 'e grûnwurden, ek de utspraak, mei ynbe
gryp fan 'e haadklam. Allyksa wurde de regelrnjittige bûgingsfoarmen jûn: de 
meartalsfoarm fan 'e haadwurden, de fergrutsjende en oertreffende trime fan 'e 
eigenskipswurden en de doe-tiidsfoarm en it öfslutend mulwurd fan 'e tiidwur
den. 
De Wezzenlist jout fan in wurd yn 'e regel net mear as it Fryske en Nederlanske 
ekwivalint. Dêr' t soks nedich wie, is der yn dit wurdboek dêrneist in neiere be
tsjuttingsomskriuwing jûn of is der in (nûmere) ûnderferdieling yn betsjuttingen 
makke. 
Oars as yn ' e Wezzenlist, is yn dit wurdboek it net-neutrale taalgebrûk markear
re mei symboalen of fêste öfkoartingen, sj och de list fan redaksjonele öfkoartin
gen hjirnei. 
Ek al jout de Wezzenlist wol fêste ferbiningen, der is datoangeande net nei fol
sleinens stribbe. Dat lêste is yn dit wurdboek folie mear dien. Der moat dan net 
aUinne oan idioom (fêste utdrukkingen en siswizen) tocht wurde, mar ek oan ' e 
fêste wizen fan sizzen dêr' t wurden har yn oppenearje kinne. 
Yn dit wurdboek binne gans ferwizingen nei synonimen en nei besibbe en/of 
gongberder foarmen opnommen, wat dat yn 'e Wezzenlist folie minder dien is. 

De neikommende Skiermûntseager boarnen - gans mear as dy ' t Fokkema foar de 
Wezzenlist ta syn foldwaan me - binne foar dit wurdboek brûkt: 
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- D. Fokkema Sr. , Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs (mooi ieursatting yn it 
Friesk en Hollands) (LjouwertlLeeuwarden, 1968). 

- In troch Fokkema gearstalde list fan oanfollingen op syn Wezzenlist (öfsletten yn 
1970); Fokkema hat dy oanfollingen benammen ut Arne Spenter syn studzje Der 
Vokalismus der akzentuierten Silben in der schiermonnikoog er Mundart. Eine 
geschichtliche Studie des autochthonen westfriesischen lnseldialekts (Kopen
hagen, 1968) helle. 

- De troch Fokkema op systeemkaarten opskreaune Skiermûntseager wurden foar in 
mannich libbensmêden (trochalfabetisearre yn fjouwer kartonnen bakjes, Fryske 
Akademy). Al steane de measten dêrfan ek wol yn 'e Wezzenlist, dit materiaal is 
fan grut belang, omdat Fokkema hieltyd de utspraak fan 'e wurden oanjout en ek 
wol oare bysûnderheden neamt. 

- It korpus Skiermûntseagersk, dat bestiet ut in represintative trochsneed fan teksten 
en tekstfragrninten ut 'e hiele skriftlike oerlevering fan it Skiermûntseagersk, de 
reden dat sa ' n korpus dei en wei in 'trochsneedapparaat ' neamd wurdt (Fryske 
Akademy). Neidat de teksten en tekstfragrninten sammele wienen, waard dêr earst 
in koade - in unike oantsjutting en in jiertal - oan jûn. Dêrnei waarden se opspjalt 
yn lytse blokjes en oertypt. De blokjes wienen sa grut dat se op in Iyts systeem
kaartsje pasten. Sa' n kaartsje waard likefolle kear kopiearre as dat der wurden yn 
it blokje tekst sieten. Dy wurden waard op elk kaartsje ien fan ûnderstreke: it 
earste wurd op it earste kaartsje, it twadde op it twadde, ensfh. As lêste waarden 
de ûnderstreke wurden trochalfabetisearre en neffens jiertal oardere. De foardielen 
fan dizze opset foar it wurdboekwurk is hjirfoar al op wüsd. 

- In fan drs. T.B. Hoekema (Sudhoarn) yn 'e fyftiger jierren fan ' e tweintichste ieu 
gearstalde wurdlist Frysk-Skiermûntseagersk (omset nei Skiermûntseagersk
Frysk). 

- In troch frou E. Perdok-van Bon (Skiermûntseach) yn ' e njoggentiger jierren fan 'e 
tweintichste ieu gearstald manuskript foar in wurdboek Nederlánsk-Skiermûnts
eagersk. Dy list is troch us omset nei in list Skiermûntseagersk-Nederlánsk. Frou 
Perdok har manuskript is ûnderwilens yn april 2001 utkommen by de kultuerhis
toaryske feriening ''' t Heer en Feer" op Skiermûntseach ûnder de titel Woorden
boek N ederlands-Schie rmonnikoo g s. 

- In pear fan fou E. Perdok-van Bon yn ' e njoggentiger jierren fan ' e tweintichste 
ieu gearstalde listen fan Skiermûntseager idioom. 

Nei it nedige tariedende wurk, sjoch ek it Feurwes, koe der op 1 july 1996 by de fak
groep Taalkunde fan 'e Fryske Akademy mei it projekt Skiermûntseager Wurdboek 
ut ein set wurde, mei Anne van der Burg as utfierder en Siebren Dyk as begelieder. 
Op 1 april 1997 hat WiJlem Visser Van der Burg syn wurk oernommen. Yn it earst
oan wurke er twa dagen wyks oan it wurdboek. Doe' t it al rillegau dódlik waard, dat 
de oarspronklike planning, fan twa jier, de krappe kant neist wie, hat de direksje fan 
, e Fryske Akademy bes letten om de opset fan it wurdboek net oan te passen, mar om 
de personiele ynset te ferheegjen fan twa nei trije dagen wyks. Om it projekt op in 
ridlike termyn k1ear te krijen, is begjin 1999 besletten, dat Visser al syn tlid yn it 
dien skriuwen fan it wurdboek sette soe. Mids april 2000 koe de skriuwfaze öfsletten 
wurde. It sil klearrichheid hawwe, dat de einferantwurdlikheid foar it hiele wurdboek 
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by de beide gearstallers leit, ynklusyf de earste twa letters, dêr' t Anne van der Burg 
de earste ferzje fan skreaun hat. 

De wurkferdieling tusken de gearstallers wie sa, dat Visser de wurdboekartikels yn 
konsept skreau. Dy konsepten waarden troch Dyk yngeand korrizjearre. Neidat Dyk 
syn op- en oanmerkingen troch Visser ferarbeide wienen, wie der in twadde kon
septtekst. De beide meilêssters ha dy, as saakkundige memmetaalspreksters, nei
sj oen. Dyk, ta beslut, skreau de oanwizings foar it gebrûk en de grammatikale yn
lieding, en folle boppedat de yndeks oan. 



Inleiding 

Een van de kenmerken van het huidige Friese taalgebied is zijn versplintering en zijn 
daarmee gepaard gaande grote dialectische verscheidenheid. Dat geldt wel heel sterk 
voor het in Duitsland aan de westkust van Sleeswijk-Holstein en op de daarvoor 
liggende Waddeneilanden (inclusief Helgoland) nog door een kleine tienduizend 
sprekers gesproken Noord-Fries, waarin tot vandaag de dag maar liefst negen 
dialecten onderscheiden worden. Binnen het vroegere Oost-Friese gebied verschilt 
het Fries van de circa 1500 sprekers van het Saterlands sterk van het in het begin 
van de 20ste eeuw uitgestorven dialect van het Waddeneiland Wangeroog. En hoewel 
het in de Nederlandse provincie Fryslan gesproken Fries door het vele malen grotere 
aantal sprekers en door de min of meer geleidelijke dialectovergangen en een daar
mee gepaard gaande probleemloze verstaanbaarheid een ander beeld lijkt te geven, 
heeft ook dat aan de randen van het taalgebied zijn sterk afwijkende dialecten, 
mini-taaltjes op, meestal ook in letterlijke zin, taaleilanden: het Hindeloopers, het 
Terschellings (met een westelijke en een oostelijke variant), en het Schiermonnik
oogs. 

De in 1938 gestichte Fryske Akademy heeft het altijd als een van haar taken gezien 
de Friese dialecten te ontsluiten en de studie ervan te bevorderen. Zo gaf zij in 1968 
de Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs fan D. Fokkema Sr. uit, waarvan de kopij , 
blijkens het "Foarwurd", al in mei 1966 gereed was. Die Wezzenlist is een samen
vatting van en een vervolg op twee eerder door Fokkema samengestelde en uitgege
ven woordenlijsten, respectievelijk 2500 en 5000 woorden groot. Hoe bescheiden de 
titel ook moge zijn, het werk is veel meer dan een woordenlijst. In de eerste plaats 
wordt er bij veel woorden ook idioom gegeven, wat bij een kale woordenlijst niet het 
geval is. Bovendien wordt van ieder woord de woordsoort vermeld, en bij de sterke 
werkwoorden tevens de stam van de verleden tijd en het voltooid deelwoord. Daar
naast is Fokkema voorbeeldig, en voor de frisistiek vernieuwend, te werk gegaan wat 
betreft de behandeling van onregelmatige vormen, zoals sommige meervoudsvormen 
en de stamtijden van de sterke werkwoorden; deze zijn als afzonderlijk woord in de 
alfabetische lijst opgenomen en verwijzen naar hun grondwoord. Ons, behorend tot 
een jongere generatie frisisten, past slechts grote bewondering en dankbaarheid voor 
alles wat Fokkema met deze Wezzenlist, met zijn Beknopte Spraakkunst van het 
Schiermonnikoogs (1959 1

, 19692
) en met zijn overige activiteiten voor de studie en 

de bevordering van het Schiermonnikoogs gedaan heeft. 

Nu was de Wezzenlist al weer enige jaren uitverkocht. Gelet op de kwaliteit, was een 
fotomechanische herdruk zeker het overwegen waard geweest. Toch heeft het be
stuur van de Fryske Akademy in 1996 besloten personeel in te zetten voor het schrij
ven van een geheel nieuw woordenboek, waarmee het Schiermonnikoogs het eerste 
Friese dialect is dat deze eer te beurt valt. Voor dit besluit konden verschillende 
redenen aangevoerd worden: 



XIV 

- Er was net nieuw Schiermonnikoger taalmateriaal ter beschikking gekomen: een 
door mevrouw E. Perdok-van Bon (Schiermonnikoog) samengestelde woordenlijst 
Nederlands-Schiermonnikoogs en enkele door haar verzamelde lijsten met Schier
monnikoger idioom. Later kwam daar onbekend materiaal van Fokkema bij en een 
door drs. T .B. Hoekerna (Zuidhorn) samengestelde woordenlijst Fries-Schiermon
nikoogs. 

- In de eerste helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw is op de Fryske 
Akademy van enkele sterk van het Fries afwijkende dialecten een corpus samen
gesteld. Hierin komen de woorden die in het taalgebruik hoogfrequent zijn - lid
woorden, voornaamwoorden, voorzetsels en sommige werkwoorden -, maar die de 
taalgebruiker en taalverzamelaar niet als bijzonder ervaart, ook daadwerkelijk als 
hoogfrequent naar voren, waardoor er een goed beeld van betekenis en gebruik van 
deze 'kleine woordjes' verkregen kan worden. Bovendien komt er door de chrono
logische ordening zicht op welke woorden, welk idioom en welke zinswendingen 
verouderd zijn. Fokkema heeft voor de Wezzen/ist geen gebruik van dit Schier
monnikoger corpus kunnen maken. 

- Er kunnen nu nog moedertaalsprekers van het Schiermonnikoogs geraadpleegd 
worden, bijv. over de uitspraak of de betekenis van een woord of over hoe ge
bruikelijk een bepaald woord of een bepaalde zinswending is. 

Alleen al op grond van deze omstandigheden zou een nieuw woordenboek wezenlijk 
meer kunnen bieden dan de Wezzenlist. Om de pretentie van een woordenboek echter 
waar te kunnen maken, moest er ook voor een andere, uitgebreidere opzet gekozen 
worden. Dit heeft tot onder meer de volgende verschillen tussen dit woordenboek en 
de Wezzenlisf geleid: 

- De Wezzenlist geeft in het algemeen alleen de grondwoorden; in dit woordenboek 
zijn meer woorden, met name ook de gangbare afleidingen en samenstellingen, op
genomen. 

- De Wezzenlist geeft van de woorden alleen de woordsoort en de onregelmatige bui
gings- en vervoegingsvormen. In dit woordenboek wordt uiteraard ook de woord
soort aangegeven. Daarnaast geeft het, in ieder geval van de grondwoorden, ook de 
uitspraak, met inbegrip van het hoofdaccent. Tevens worden de regelmatige 
buigings- en vervoegingsvormen genoemd: de meervoudsvorm van de zelfstandige 
naamwoorden, de vergrotende en overtreffende trap van de bijvoeglijke naamwoor
den en de verleden tijds vorm en het voltooid deelwoord van de werkwoorden. 

- De Wezzen/ist geeft van een woord als regel alleen het Friese en Nederlandse equi
valent. Waar nodig, is er in dit woordenboek daarnaast een nadere betekenis
omschrijving gegeven of is er een (genummerde) onderverdeling in betekenissen 
gemaakt. 

- In dit woordenboek is, anders dan in de Wezzen/ist, het niet-neutrale taalgebruik 
gemarkeerd met symbolen of vaste afkortingen, zie de lijst van redactionele 
afkortingen hierna. 

- Al geeft de Wezzenlist wel vaste verbindingen, het Schiermonnikoogs is in dit op
zicht zeker niet uitputtend behandeld. In dit woordenboek is er in dit opzicht meer 
naar volledigheid gestreefd. Daarbij moet niet alleen aan idioom (vaste uitdrukkin-
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gen en gezegden) gedacht worden, maar ook aan vaste zinswendingen waarin 
woorden voor kunnen komen. 

- In dit woordenboek zij n veel verwijzingen naar synoniemen en naar verwante en/of 
gangbaarder vormen opgenomen, iets wat in de Wezzenlist vrijwel geheel ont
breekt. 

De Schiermonnikoger bronnen waaruit voor dit woordenboek geput kon worden -
aanzienlijk meer dan welke Fokkema voor de Wezzenlist ten dienste stonden - zij n 
de volgende: 

- D. Fokkema Sr. , Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs (mooi ieursatting yn it 
Friesk en Hollands) (LjouwertlLeeuwarden, 1968). 

- Een door Fokkema samengestelde lijst van aanvullingen op zijn Wezzenlist (afge
sloten in 1970); Fokkema heeft hiervoor voornamelijk uit Arne Spenters studie 
Der Vokalismus der akzentuierten Silben in der schiermonnikooger Mundart. 
Eine geschichtliche Studie des autochthonen westfriesischen lnseldialekts (Ko
penhagen, 1968) geput. 

- De door Fokkema op systeemkaarten geschreven Schiermonnikoger woorden voor 
enkele levensgebieden (doorgealfabetiseerd in vier kartonnen bakjes, Fryske Aka
derny). De meeste van deze woorden staan weliswaar ook in de Wezzenlist, maar 
dit materiaal ontleent zijn grote waarde aan het feit , dat Fokkema steeds de uit
spraak aangeeft en vaak ook andere bijzonderheden vermeldt. 

- Het corpus Schiermonnikoogs, bestaande uit een representatieve doorsnee van 
teksten en tekstfragmenten uit de gehele schriftelijke overlevering van het Schier
monnikoogs, reden waarom een dergelijk corpus in de wandeling een 'doorsnee
apparaat' genoemd wordt (Fryske Akademy). Nadat de teksten en tekstfragmenten 
verzameld waren, werden deze eerst van een unieke aanduiding en een jaartal 
voorzien. Daarna werden ze verdeeld in kleine blokjes en overgetypt. De blokjes 
waren van zo' n omvang dat ze op een klein systeemkaartje pasten. Een kaartje 
werd zo veel keer gekopieerd als er woorden in het blokje tekst zaten. Van deze 
woorden werd op ieder kaartje één onderstreept: het eerste woord op het eerste 
kaartje, het tweede op het tweede, enz. Ten slotte werden de onderstreepte woor
den gealfabetiseerd en chronologisch gerangschikt. Op de voordelen van een der
gelijke opzet voor het woordenboekwerk is hiervoor reeds gewezen. 

- Een door drs. T.B. Hoekema (Zuidhorn) in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
samengestelde woordenlijst Fries-Schiermonnikoogs (omgezet naar Schiermonnik
oogs-Fries). 

- Een door mevrouw E. Perdok-van Bon (Schiermonnikoog) in de jaren negentig van 
de twintigste eeuw vervaardigd manuscript voor een woordenboek Nederlands
Schiermonnikoogs. Deze lijst is door ons omgezet naar een lijst Schiermonikoogs

ederlands. Het door mevrouw Perdok vervaardigde manuscript is ondertussen in 
april 2001 uitgegeven door de cultuurhistorische vereniging " ' t Heer en Feer" te 
Schiermonnikoog onder de titel Woordenboek Nederlands-Schiermonnikoogs. 

- Enige door mevrouw E. Perdok-van Bon in de jaren negentig van de twintigste 
eeuw samengestelde lijsten van Schiermonnikoger idioom. 
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Na het nodige voorbereidende werk, zie ook het Feurwes, kon het project Skier
mûntseager Wurdboek van de vakgroep Taalkunde van de Fryske Akademy op I 
juli 1996 van start gaan, met Anne van der Burg als uitvoerder en Siebren Dyk als 
begeleider. Op 1 april 1997 heeft Willem Visser Van der Burgs werk overgenomen. 
Aanvankelijk werkte hjj twee dagen per week aan het woordenboek. Toen al spoedig 
duidelijk werd, dat de oorspronkelijke planning, van twee jaar, te krap bemeten was, 
heeft de directie van de Fryske Akademy eind oktober 1997 besloten de opzet van 
het woordenboek niet aan te passen, maar de personele inzet te verhogen van twee 
naar drie dagen per week. Om het project op een redelijke termijn af te kunnen ron
den, is begin 1999 besloten, dat Visser al zijn beschikbare werktijd aan dit woor
denboek zou geven. Medio april 2000 kon de schrijffase afgesloten worden. Het mo
ge duidelijk zijn, dat de eindverantwoordelijkheid voor het gehele woordenboek, in
clusief de door Anne van der Burg in concept geschreven eerste twee letters, bij de 
beide samenstellers berust. 

De werkverdeling tussen de samenstellers was zo, dat Visser de woordenboekar
tikelen in concept schreef, waarna deze concepten door Dyk aan een grondige cor
rectie onderworpen werden. Nadat Dyks op- en aanmerkingen door Visser verwerkt 
waren , was er een tweede concepttekst. De twee meeleessters hebben deze vanuit 
hun deskundigheid als moedertaalspreeksters nagegekeken. Dyk, tenslotte, schreef de 
aanwijzingen voor het gebruik en de grammaticale inleiding, en vulde bovendien de 
index aan. 



Aan wij zingen voor het gebruik 

De volgorde der artikelen is alfabetisch. Echter, in afwijking van de gebruikelijke 
ordening, maar in overeenstemming met de Friese conventie, wordt het letterteken 
'y ' hier opgevat als ware het een ' i' , dus als de achtste letter van het alfabet. Zo 
staat het woord ' typwerk' bijvoorbeeld tussen ' tippelje' en ' tispelje' in. Binnen die 
achtste letter van het alfabet komt het teken ' i' dan weer voor het teken 'y'. Het 
woord ' tyk' volgt daarom op ' tik' . Woorden die beginnen met een 'y ' dienen dus ook 
opgezocht te worden onder de letter I. Overigens ontbreken in dit woordenboek niet 
alleen de Y, maar, als gevolg van de Schiermonnikoger spelling en uitspraak, 
eveneens de C, Q, V, X en Z als zelfstandige woordenboekletters. 

Het lemma (trefwoord) is vet gedrukt. Toevoeging van 'dy' in het vetgedrukte lem
ma geeft aan dat het om een wederkerend werkwoord gaat; indien het werkwoord 
niet verplicht wederkerend is, staat 'dy' tussen haakjes. Gelijk gespelde lemmata zijn 
niet met een nadere aanduiding van elkaar onderscheiden. 

Het woordenboek kent verschillende artikeltypen. Naast de gewone, beschrijvende 
artikelen, bevat het ook verwijzende artikelen. Deze geven enkel informatie over de 
woordsoort, en de plaats waar het betreffende woord nader behandeld is. Het gaat 
bij zo ' n artikel steeds om een woord dat een variant van een ander woord is. 
Overigens kunnen niet alleen woorden naar een ander artikel verwezen worden, ook 
onregelmatige buigingsvormen kunnen dat. Zo wordt de vorm 'kate' verwezen naar 
het lemma 'kat ', waar men kan zien dat 'kate' het meervoud van 'kat ' is. Dit type 
verwijsartikel staat op de geëigende alfabetische plaats tussen de andere artikel typen 
in. Wel is het in een iets kleinere letter gedrukt, en bevat het ook geen informatie 
over de woordsoort. 

De spelling is in hoofdzaak die van Fokkema. I Daar zijn enige Wl]Zlgmgen in 
aangebracht op verzoek van en in overleg met de eilander "Taalpluech", een groep 
eilanders die zich door middel van het houden van kursussen en bijeenkomsten inzet 
voor gebruik en behoud van de eilander taal. Zo worden de tweeklanken die eerder 
als 'ieu ' en 'eeu' gespeld werden, nu als 'ieuw' en 'eeuw'geschreven. Korte klinkers 
aan het woordeinde, als in 'jà', ' tà', 'dà' of 'wè', hebben thans ter verduidelijking 
een accent (grave) gekregen. De ingrijpendste verandering betreft echter de letter r . 
Fokkema liet deze in de spelling weg overal daar waar hij niet uitgesproken wordt. 
In de praktijk bleek dat dit voor het leesgemak grote bezwaren had. Voor dit woor
denboek is daarom de r gehandhaafd indien er ook maar enige vorm van het betref
fende woord bestaat waarin hij daadwerkelijk gehoord wordt. Dit heeft bijvoorbeeld 
tot gevolg dat bij alle werkwoorden met een stam op een -r deze r ook in alle bui
gingsvormen geschreven wordt. Ook zijn alle woorden die beginnen met het voor-

Zie D. Fokkema Sr. , BeknopTe spraakkunsT van heT Schiermonnikoogs (tweede druk, Ljouwert/ 
Leeuwarden 1969, Fryske Akademy, bl z. 9- 11 ). De grondslag voor deze spelling werd gelegd in 
Fedde Dij ks tra en D. Fokkema Sr. , SpellingsvoorsleI voor hef Schiermonnikoogs (Leeuwarden 
1958, Uitgeverij Fedde Dijkstra) . 
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voegsel 'fer- ' nu voorzien van een r. Is de r alleen etymologisch, bijvoorbeeld in 
' ben' (Fries 'bern', Nederlands 'kind' ), dan wordt hij in het Schiermonnikoogs niet 
geschreven. Een tussengeval betreft woorden waarin de r door sommigen wel, door 
anderen niet uitgesproken wordt. Reeds in het systeem Fokkema bestond er de 
vrijheid om zo'n r al of niet in de spelling tot uitdrukking te brengen. In dit 
woordenboek is dit in dat geval wel gedaan, waarbij steeds in de weergave van de 
uitspraak het facultatieve karakter van de r tot uitdrukking wordt gebracht. Een 
voorbeeld is het lemma 'kaart ' . Meer bijzonderheden over de spelling in relatie tot de 
uitspraak is te vinden in paragraaf 2.1 van de grammaticale schets. 

De syllabe met het hoofdaccent wordt voorafgegaan door een apostrof. Meteen na 
het lemma volgt tussen vierkante haken een weergave van de uitspraak. Nadere 
informatie over de gebruikte symbolen en de daarbij behorende klankwaarde is te 
vinden in paragraaf 2.1 van de grammaticale schets. Overigens kan bij afwijkende 
buigingsvormen of specifieke betekenissen ook verderop in het artikel informatie 
over uitspraak of accentuering gegeven worden. 

a de specificatie van de uitspraak wordt aangegeven tot welke woordsoort het 
lemma behoort. Voor de hierbij gebruikte afkortingen is de Latijnse terminologie 
gehanteerd. Bij de werkwoorden is tevens vermeld of deze sterk of onregelmatig zijn; 
een enkele aanduiding v. betekent dat het betreffende werkwoord zwak en daarmee 
regelmatig is . Van de zelfstandige naamwoorden wordt steeds aangegeven tot welk 
grammaticaal geslacht (m., f. en n. , resp. mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) zij be
horen. Sommige zelfstandige naamwoorden komen echter alleen in het meervoud 
voor, en krijgen dan de aanduiding 's.plur' . Van andere, bijv. 'acht' in de uitdruk
king 'acht jaan' , is het geslacht niet uit te maken; zij krijgen daarom alleen de 
aanduiding s. De grammaticale implicaties van de gemaakte onderscheidingen zijn te 
vinden in paragraaf 3 van de grammaticale schets. 

Indien het beschreven woord niet in neutraal taalgebruik past, is dat zoveel mogelijk 
aangegeven met markeringen: symbolen of speciale afkortingen die bijvoorbeeld 
aangeven dat het woord niet meer in geregeld gebruik is, of alleen schriftelijk, of dat 
het opgevat moet worden als figuurlijk, ironisch, of verachtelijk. Markeringen kun
nen ook verderop in het artikel geplaatst worden, bijvoorbeeld bij vaste verbindingen 
of betekenissen . 

Van de drie belangrijkste woordsoorten worden de buigingsvormen vermeld. Deze 
zijn steeds cursief gedrukt, waarbij het liggende streepje geldt als vervanging van de 
vorm van het lemma. Voor het bijvoeglijk naamwoord zijn de vormen van de 
vergrotende en de overtreffende trap genoteerd. Bij de zelfstandige naamwoorden 
gaat het alleen om de meervoudsvorm. De verkleinwoordsuitgang ontbreekt, omdat 
het Schiermonnikoogs geen productief procédé van verkleinwoordvorming kent. Bij 
de werkwoorden zijn standaard de vormen van onvoltooid verleden tijd en voltooid 
deelwoord te vinden . Mochten zich in de verbuiging van het werkwoord echter 
onregelmatigheden voordoen - en in het Schiermonnikoogs, met al zijn rekkings- en 
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verkortingsprocessen, is dat veelvuldig het geval - dan worden ook de afwijkende 
vormen vermeld. Die van de onvoltooid tegenwoordige tijd komen dan steeds eerst. 

Bij afgeleide en samengestelde woorden is van het vermelden van informatie over 
uitspraak en buigingsvormen gewoonlijk afgezien. Deze dient te worden opgezocht 
bij de respectievelijke grondwoorden. 

Na de informatie over de vorm volgt, van elkaar gescheiden door een puntkomma, 
een vertaling in respectievelijk het Fries en het Nederlands . Met behulp hiervan is 
het mogelijk om de positie van het Schiermonnikoogs ten opzichte van die talen 
nader te bepalen. 

Als beschrijving van de betekenis is in vele gevallen volstaan met de vertaling, 
vooral indien het woord slechts één betekenis heeft of de dekking van de Schier
monnikoger betekenissen overeenkomt met die in het Nederlands. Is dat niet het 
geval, of bestond er anderszins aanleiding toe, dan is aan de vertaling een nadere, 
meest disambiguerende betekenisomschrijving toegevoegd of zijn er meerdere bete
kenissen onderscheiden; deze worden dan voorafgegaan door een vetgedrukt cijfer. 
Soms was het onmogelijk om één goede Nederlandse vertaling te vinden die alle 
Schiermonnikoger betekenissen dekt. Een voorbeeld is het lemma 'bere', waar alleen 
een zodanige vertaling in het Fries voorhanden was. Ter voorkoming van misver
standen is deze met behulp van de afkorting '<Fr.:> ' dan apart aangegeven. Een bij
zonder geval zijn die woorden die alleen in een vaste combinatie met een ander 
woord of andere woorden voorkomen. In dat geval is , voorafgegaan door de aan
duiding ' In:' , steeds de gehele combinatie als uitgangspunt genomen, waarbij ook de 
betekenis voor de combinatie geldt. Een voorbeeld is het woord 'belies ' in de com
binatie 'belies jaan' . De omschrijving van de betekenis is overigens steeds in het 
Nederlands . 

Betekenissen kunnen nader toegelicht worden met behulp van voorbeeldzinnen. 
Deze hebben echter ook als functie om de syntactische mogelijkheden en beper
kingen van het betreffende woord nader te laten uitkomen, vooral indien deze af
wijken van het Nederlands. De Schiermonnikoger voorbeeldzinnen zijn steeds cursief 
gedrukt; ter besparing van ruimte vervangt een liggend streepje daarbij de lemrna
vorm en eventuele nevenlemmavormen. 

Na het teken # volgen vaste verbindingen en idiomatische uitdrukkingen, steeds met 
een vertaling in het Nederlands. Indien van toepassing, wordt deze vertaling vooraf
gegaan door de overeenkomstige Friese uitdrukking, die dan gesignaleerd wordt met 
de afkorting '<Fr.> ' . Er is niet gepoogd om tussen de verschillende soorten verbin
dingen een nader onderscheid te maken. Dat geldt wel voor de vergelijkingen met 
'as ' (bijvoorbeeld in 'sà gued as kUeke' ), die meteen na het teken # behandeld wor
den. De spreekwoorden zijn aan het eind van het artikel te vinden, voorafgegaan 
door een liggend streepje. 





Enige bijzonderheden van de grammatica van het 
Schiermonnikoogs 

I . Inleiding 

Om een woordenboek met vrucht te kunnen gebruiken en de daarin geboden infor
matie naar waarde te kunnen schatten, is enige kennis van de grammatica van de be
schreven taal onontbeerlijk. In het hierna volgende zal worden geprobeerd de 
voornaamste en meest opvallende grammaticale kenmerken van het Schiermon
nikoogs te behandelen. Dit ligt temeer in de rede daar de Beknopte spraakkunst van 
het Schiermonnikoogs van D. Fokkema Sr. (2de druk, LjouwertJLeeuwarden 1969) 
al weer geruime tijd uitverkocht is. 

De behandeling zal zich hier vooral richten op die onderdelen die voor het gebruik 
van het woordenboek in de eerste plaats dienstig zijn, te weten de klankleer en de 
vormleer. Het perspectief is daarbij de huidige toestand van de taal. Er is afgezien 
van een beschrijving van de manier waarop het Fries van de vaste wal en dat van het 
eiland zich in de loop van de eeuwen gescheiden ontwikkeld hebben . De hi storische 
fonologie en morfologie van de taal komen hier dus niet aan bod. Uiteraard is het 
Schiermonnikoogs nog steeds een dialect van het Fries, zij het met een groot aantal 
afwijkingen daarvan. Het ligt dan ook voor de hand dat er naast het Nederlands ook 
regelmatig met het Fries vergeleken zal worden. 

Overigens kan een grammaticaal overzicht in een uitgave als deze niet meer dan 
zeer beknopt zijn. Door de koppeling aan een woordenboek is er ook van afgezien 
om lijsten met uitzonderingen te geven; de nadruk ligt op een beschrijving van de al
gemene, productieve verschijnselen. 

2. Klankleer 

De beschrijving van de klankleer is hier in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel 
bij het interpreteren van de in het woordenboek gegeven fonetische transcripties. 
Daarnaast wordt de aandacht gevestigd op enkele algemene klankverschijnse\en. 

2.1 Klankinventaris 

Hieronder volgt een overzicht van de klanken van het Schiermonnikoogs, in de no
tatie van het woordenboek. In de tweede kolom vindt u het overeenkomstige Schier
monnikoger spellingsteken, en in de derde kolom een beschrijving en verduidelijking. 

2.1.1 Korte klinkers 
[i] y Korte, gesloten, gespreide voorklinker, als in Nederlands Mies, niet. Voor

beelden: wyt 'wit', ferslyte 'verslijten ', nydich 'nijdig' (dus ook geschre
ven in een open lettergreep, en dan zonder verdubbeling van de erop vol
gende medeklinker). 
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[a:] aala Lange, open klinker, als in Nederlands aap, schapen. Voorbeelden in het 
Schiermonnikoogs zijn baan 'boon', ba ne 'bonen' . In open lettergreep 
gespeld als a, in gesloten lettergreep als aa. 

2.1.3 Tweeklanken 
Het Schiermonnikoogs kent alleen dalende tweeklanken, dat wil zeggen dat het eerste 
gedeelte van de tweeklank bestaat uit een volle klinker die het accent draagt, en het 
tweede deel een element is dat sterk lijkt op ofwel een j , ofwel een (tweelippig uitge
sproken) w, ofwel de neutrale klinker, de Schwa (zie hierboven). De volgorde van 
behandeling is naar het tweede element, dat respectievelijk genoteerd wordt als [iJ , 
[\;I] en [a]. Voor een eventueel gewenste nadere karakterisering van het eerste ele
ment kijke men hierboven bij de gewone klinkers. Dat eerste element is over het 
algemeen halflang, wat genoteerd is door de enkele verlengingspunt. In ai [aiJ is het 
kort, in aai [a:iJ en ooi [o:iJ is het lang. Deze twee klanken zijn hier voor het gemak 
onder de tweeklanken gerangschikt, hoewel er ook argumenten zijn om ze op te 
vatten als een opeenvolging van een lange klinker plus j. 

[a:iJ aai Als in Nederlands zaai, zwaai. Schiermonnikoger voorbeelden: aaie 
'aaien' , waai 'wei, hui' . 

[aiJ ai Een kortere vorm van de voorgaande, niet als zodanig in het Nederlands. 
Voorbeelden: airm 'arm', sjain ' zien' . 

[8.i] ei Als in Nederlands weide, Gijs. Schiermonnikoger voorbeelden: heil 'va
der', eich 'oog', (ik) seich '(ik) zag' . 

[o:iJ ooi Als in Nederlands mooi, kooi. Schiermonnikoger voorbeelden: mooi 
'met' , kooi 'sleutel', ooin 'eigen'. 

[!).iJ ui Als in Nederlands duif, ui . In het Schiermonnikoogs in leenwoorden als 
fruit, duit. 

[8.\;1] eeuw Deze klank heeft geen pendant in het Nederlands en het Fries. Hij kan ge
produceerd worden door de [8] van bijvoorbeeld pet wat langer aan te 
houden en te combineren met een tweelippig uitgesproken w. Voorbeelden 
in het Schiermonnikoogs zijnfjeeuwr 'vier' , meeuwn 'molen'. 

[i. \;I] ieuw Als in Nederlands nieuw, kieuw. Schiermonnikoger voorbeelden zijn 
schrieuwe 'schrijven ', lieuwn ' tuin ', hieuwd 'huid'. 

[a.\;I] au Als in Nederlands au!. Het eerste element lijkt op dat in Nederlands oud 
of gauw, maar wordt met een iets grotere mondopening gerealiseerd. 
Voorbeelden in het Schiermonnikoogs: haun 'hand ' , straun 'strand ', aud 
'oud', lau ' lauw'. 

[i.a] ie In het Nederlands is deze tweeklank alleen maar te horen voor de mede
klinker r, als in hier, bier. In het Schiermonnikoogs (en ook in het Fries) 
komt hij op veel uitgebreider schaal voor, als in schiep ' schaap', wie 
'was ', wiet ' nat ', bien ' been; graat '. Men lette er overigens op dat het 
spellingsteken ie steeds voor deze tweeklank staat, en niet zoals in het 
Nederlands voor een korte klinker [i] ; daarvoor wordt in het Schiermon
nikoogs steeds de letter y gebruikt. 

[ü.a] äe In het Nederlands alleen voorkomend voor de medeklinker r, als in huur, 
vuur. De klank kent in het Schiermonnikoogs, net als in het Fries, een 
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veel wijdere verspreiding, bijvoorbeeld duek 'doek', uen 'oven ', bruer 
'broer', foet ' voet '. 

[Le] ee/e In het Nederlands alleen voor de medeklinker r, als in heer, keer. Dat is 
ook de distributie in het Schiermonnikoogs: eers 'kont ', (ik) heer '(ik) 
hoor', (wy) here ' (wij) horen ', (hy) heert '(hij) hoort'. Die r kan in de uit
spraak (maar met in de spelling!) overigens voor een dentale medeklinker 
(t, d, I, n, sen z) weer verdwenen zijn. In de hier gegeven voorbeelden is 
dat in eers en in (hy) heert het geval. 

[ö.e] eu In het Nederlands weer alleen voorkomend voor r, als in beurt, zeur. In 
het Schiermonnikoogs ook alleen voor r: feur 'voor ', meurn 'morgen ' . 
Net als bij de hiervoor beschreven tweeklank kan die r voor een dentale 
medeklinker weer wegvallen, als in bijvoorveeld meurn [mö.en]. De be
treffende r wordt in de spelling echter wel altijd genoteerd om verwarring 
te voorkomen met de klank [ö:]. 

[u.e] oe In het Nederlands alleen voor r, als in boer, ploert. Deze klank is in het 
Schiermonnikoogs slechts te vinden in leenwoorden, als in het Friese 
toele 'melkstoeltje', dat bestaat naast het meer authentiek Schiermon
nikoogse tue/eo 

2.1.4 Medeklinkers 
De medeklinkers van het SchiermonrUkoogs verschillen met wezenlijk van die van 
het Nederlands, en dus kan het toelichtende commentaar kort zijn. Ook in het 
Schiermonnikoogs bestaat de spellingsregel dat de medeklinker verdubbeld wordt na 
een korte klinker (batter 'beter', wille 'plezier' , butten ' buiten'), teneinde verwar
ring met de lange klinkers te voorkomen. Het letterteken y bewerkstelligt die verdub
beling echter niet, omdat met y altijd een korte klinker aangeduid wordt. 

Eb] b/bb 
[dl d1dd 
[fJ flJf 
Eg] g/gg 

Eg] g 

[hl h 

[j] j 

[kJ k/kk 

Voorbeelden baant jen 'baantje', dobber 'dobber' . 
Voorbeelden: deus 'doos ', middel ' rlliddel ' . 
Voorbeelden faam 'meisje' , straffe ' straffen'. 
Als de g-klank in het Nederlanos. In het Schiermonnikoogs niet aan het 
begin van een woord, daar treedt de hierna behandelde klank op. Voor
beelden: waigje 'wagen' , waige 'waagde; gewaagd' , bagger je ' bagge
ren'. 
Stemhebbende pendant van de k, als in Fries goed, Engels good, Duits 
gut of Frans garçon. In het Schiermonnikoogs thans algemeen aan het 
begin van een woord, hoewel er goede aanwijzingen zijn dat eerder hier, 
net als in het Nederlands, de stemhebbende wrijfklank Eg] gebezigd werd. 
Voorbeelden: gued 'goed' , gain 'gaan'. 
Komt net als in het Nederlands alleen voor aan het begin van een woord, 
onrlliddellijk voor een klinker. Voorbeelden: hes ' hard', hieuwn 'hond' . 
Voorbeelden: jós 'jas', leverje 'leveren'. Ook als overgangsklank tussen 
klinkers , en dan soms ook in de spelling: nee ' meuw' - neje 'nieuwe' ; 
meu 'mooi ' - meujer 'mooier'. 
Voorbeelden: kots 'kort', wakker 'terdege' . 
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sonantisatie is overigens niet wezenlijk verschillend van wat er in de noordoostelijke 
dialecten van het Nederlands en in het Fries waar te nemen valt; de ederlandse 
standaardtaal kent het verschijnsel echter niet. 

2.2.4 Eindontstemming 
Wel gelijk aan het ederlands is de eindontstemming, het verschijnsel dat aan het 
eind van een woord stemhebbende ploffers en wrijfklanken veranderen in hun stem
loze pendant. Een b wordt dan uitgesproken als p , een d als t , een v als f, een z als s, 
en een g als eh [x). Net als in het Nederlands worden de b en de d in de spelling niet 
aangepast, de overige drie klanken wel, dus ook de g, die aan het eind van een 
Schiermonnikoger woord als eh gespeld wordt. 

2.2.5 R-deletie 
Met het Fries heeft het Schiermonnikoogs de regel van r-deletie gemeen, dat wil 
zeggen dat een r niet uitgesproken wordt voor een dentale medeklinker (t, d, I, n, s 
en z). In de spelling wordt deze weggevallen r niet geschreven, tenzij de r facultatief 
is (bijv. kaart [ka:(r)tD of als er een vorm van het betreffende woord bestaat waar de 
r wel gehoord wordt. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat -e-werkwoorden (zie § 
3.4.1) met een stam die eindigt op -r in de spelling van de gehele vervoeging die r 
behouden, dus bijvoorbeeld hiere ' huren ' en het daarbij horende hierste, hiert, 
hiersde(n) en hiersd. Om spellingtechnische redenen wordt na ee [I.a] en eu [ö.a] 
altijd een r geschreven, ook al wordt die daar misschien nooit gehoord. Voorbeelden 
zijn eers 'kont' en meurn 'morgen'. Overigens lijkt het verschijnsel van r-deletie 
niet volkomen algemeen te zijn, en daarmee minder ver doorgevoerd dan in het Fries. 
Er zijn tenminste aanwijzingen dat bij sommige sprekers in sommige woorden de r, 
of iets daarvan, behouden blijft. 

2.2.6 Schiermonnikoogs tegenover Fries 
Tot slot van dit korte overzicht moet nog gewezen worden op een paar klank
processen die het Schiermonnikoogs niet heeft, daar waar dezelfde verschijnselen in 
de klankleer van het Fries een opvallende plaats innemen. In de eerste plaats is dat 
de nieuw friese breking, waarbij dalende tweeklanken die eindigen op een Schwa 
veranderen in stijgende tweeklanken. Het meervoud van het Friese keal ' kalf' [kl.al] 
is bijvoorbeeld kjellen [kjdan). Een ander verschil is, dat het Fries tussen de op
eenvolgende medeklinkers -tj- een s invoegt. Dit komt veelvuldig voor in de vervoe
ging van -je-werkwoorden, vergelijk Fries f erlotsje 'verloten' tegenover Schiermon
nikoogs ferlatje, en historisch ook aan het begin van woorden, als in Fries tsjinj e 
'dienen ' tegenover Schiermonnikoogs tjinje. Tenslotte moet er op gewezen worden 
dat het Schiermonnikoogs geen nasalering heeft. Bij dat verschijnsel , bekend uit bij
voorbeeld het Frans, wordt de n niet meer apart uitgesproken, maar maakt als het 
ware deel uit van de voorafgaande klinker die nu door de neus naar buiten komt, 
bijvoorbeeld Frans son [sol. Het ontbreken van het verschijnsel in het Schiermon
nikoogs heeft tot gevolg, dat, indien er sprake is van een universitaire studie in 
Groningen, Schiermonnikogers dat doen in [grln(t)s] en Landfriezen in [gre:s], met 
de bij nasalering in het Fries vaak optredende rekking, hoewel beiden de naam van 
de stad in kwestie gelijkelijk spellen: Grins. 
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3. Vormleer 

De nadruk in de beschrij ving van de vormleer van het Schiermonnikoogs ligt hier 
zeer sterk op de behandeling van de verbuiging van de onderscheiden woordsoorten. 
Indien daar aanleiding toe is, zijn hier en daar korte uitstapjes gemaakt naar andere 
taalverschijnselen, vooral daar waar het Schiermonnikoogs afwijkt van het Neder
lands. 

3. 1 Het zelfstandig naamwoord 

Een van de opvallendste kenmerken van het Schiermonnikoogs is, dat het dialect nog 
steeds over drie grammaticale geslachten beschikt: mannelijk, vrouwelijk en onzij
dig. In het woordenboek zijn deze aangeduid met de gebruikelijke Latijnse af
kortingen m. (masculinum), f. (femininum) en n. (neutrum). Het Schiermonnikoogs 
sluit wat deze driedeling betreft aan bij de toestand in het oudere Germaans, waar
onder het Oudfries, en tegenwoordig nog in bijvoorbeeld het Duits en zuidelijke 
Nederlandse dialecten. In noordelijker dialecten van het Nederlands en het Fries, en 
ook in de betreffende standaardtalen, zijn het oospronkelijke mannelijke en vrou
welijke geslacht samengevallen. Wat dit verschijnsel betreft bevindt het Schier
monnikoogs zich dus ook figuurlijk op een eiland. 

Anders dan bijvoorbeeld het Duits, waar men het bestaan van de drie geslachten 
direct kan aflezen aan de verschillende vormen van het lidwoord (der, die , das), 
geeft het bepaalde lidwoord in het Schiermonnikoogs geen enkele aanwijzing. Net als 
het Nederlands en het Fries heeft het Schiermonnikoogs maar twee vormen van het 
bepaalde lidwoord, namelijk de (waar mannelijk en vrouwelijk in samengesmolten 
zijn) en it (onzijdig). De drie geslachten manifesteren zich echter wel in de verbui
ging van het bijvoeglijk naamwoord (zie § 3.3), het betrekkelijk en aanwijzend voor
naamwoord (§ 3.5), en in de meervoudsvorming. 

Voor de vorming van het meervoud heeft het Schiermonnikoogs drie achtervoeg
sels beschikbaar: -e, -s en -en. Het achtervoegsel -e is gereserveerd voor de vrou
welijke zelfstandige naamwoorden: beut 'boot' - beute; kat 'kat' - k8te . Aan het 
tweede voorbeeld kan men zien dat bij deze meervoudsvorming rekking kan optre
den. De betreffende korte klinker moet dan gevolgd worden door slechts één mede
klinker, zodat de klinker in de meervoudsvorm in een open lettergreep komt te staan. 
Deze rekking is echter niet algemeen: in ongeveer de helft van de in aanmerking ko
mende woorden blijft de stamklinker ook in het meervoud kort. Een klein aantal 
mannelijke en onzijdige naamwoorden neemt eveneens het suffiks -e, in een paar 
gevallen ook weer met rekking. Overigens komt het meervoudsachtervoegsel -e niet 
bij elk vrouwelijk zelfstandig naamwoord voor. Verwijst dat namelijk naar een 
vrouwelijk menselijk persoon, dan wijkt deze categorie niet af van de mannelijke en 
onzijdige zelfstandige naamwoorden, en verschijnt het achtervoegsel -s of -en. Op 
Schiermonnikoog spreekt men dus gewoon over bieuwrinnen 'boerinnen ', nonnen en 
sekretaresses. Overigens krijgen alle vrouwelijke woorden met een onbeklemtoonde 
laats te lettergreep, d. w.z. die welke eindigen op -e, -el, -em, -en of -er, een -s in hun 
meervoud. Het vrouwelijke tafel wordt dus tafels. 
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onbekend, maar komt in vergelijking daarmee in het Schiermonnikoogs toch aan
merkelijk vaker voor. 

Het woordenboek geeft van ieder niet-samengesteld werkwoord steeds de drie 
stamtijden infinitief, onvoltooid verleden tijd en voltooid deelwoord, bijvoorbeeld 
van het sterke werkwoord stale 'stelen ' ook de vormen steil en steden. Niet van de 
grondvormen af te leiden vormen worden apart vermeld. De afwijkende vormen 
hebben tevens een ingang gekregen in de alfabetische lijst van lemmata, in een wat 
kleinere letter en zonder verdere aanduiding van de woordsoort, en met een ver
wijzing naar het lemma van behandeling. Omdat de uitzonderlijke vormen al in het 
woordenboek vermeld worden, zijn ze hieronder niet apart opgesomd. 

3.4.1 Zwakke wer/...'Woorden met de infiniTief op -e 
et als in het Fries kunnen de Schiermonnikoger zwakke werkwoorden worden 

onderverdeeld in twee klassen. Klasse I , sterk lijkend op de zwakke werkwoorden in 
het Nederlands, wordt gekenmerkt door een infintiefvorm eindigend op -e en de 
vorming van de onvoltooid verleden tijd met behulp van de achtervoegsels -de(n) of 
-te(n) en die van het voltooid deelwoord met -d of -t. Ter illustratie volgt hier de 
verbuiging van het werkwoord ruppe 'roepen'. Opgemerkt moet nog worden dat de 
beleefde vorm van het persoonlijk voornaamwoord, tweede persoon enkelvoud, je 
' u', steeds van een meervoudige persoonsvorm vergezeld gaat. Dit geldt overigens 
voor alle werkwoordskIassen. 

onvolt. teg. tijd on volt. ver!. tijd voltooid deelw. 
ik rup ik rupte (ik hew) rupt 
dà rupste dà rupt(e)ste 
Je ruppe Je rupten tegenwoordig 

dee/w. 
hy, jà, it rupt hy, jà, it rupte ruppend(e) 
wy ruppe wy rupten 
Junme ruppe Junme rupten gebiedende wijs 
jà ruppe jà rupten rup 

Merk op dat het Schiermonnikoger voltooid deelwoord geen voorvoegsel ge- kent. 
De verleden tijd van ruppe wordt gevormd met behulp van het achtervoegsel -te(n), 
maar voor werkwoorden die voor de verleden tijd een uitgang -de(n) selecteren, 
verloopt de buiging verder identiek. De keuze tussen de beide uitgangen is gelijk aan 
die in het Nederlands . Dat wil dus zeggen dat de werkwoorden waarvan de stam 
eindigt op een stemloze medeklinker (p, t, k, f, s, eh [xl) de uitgang -te(n) selecteren; 
de overige nemen -de(n). De tweede persoon enkelvoud was eerder voor zowel 
tegenwoordige als verleden tijd gelijk met een uitgang -ste; thans wordt daarvoor, 
waarschijnlijk ter onderscheiding, voor de verleden tijd -t( e)- ingevoegd. 

Een moeilijkheid bieden die werkwoorden waarvan de stam op -r uitgaat. Als 
gevolg van een specifiek voor het Schiermonnikoogs geldende klankregel mani
festeert zich hier in de onvoltooid verleden tijd en bij het voltooid deelwoord een s; 
de voorafgaande r wordt daarbij niet uitgesproken, maar wel gespeld. Als voorbeeld 
het werkwoord hiere huren ' : 
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onvolt. ver/. tijd volt. deelw. 
ik hiersde (ik hew) hiers(d) 
do hiersd(e)ste 
je hi ers den 
hy, jo, it hiersde 
wy hiersden 
jimme hiersden 
jà hiersden 

Een andere eigenaardigheid bij de zwakke werkwoorden van klasse I is , dat bij een 
aantal ervan verkorting van de stamklinker eu tot u ([ö]) en ee tot i ([I]) optreedt 
indien deze klinker voor twee of meer medeklinkers komt te staan. Dit is het geval 
bij deuke 'deuken ', deupe 'dopen ', heupe ' hopen ', scheuke 'scheuken', sleupe 'slo
pen', speuke 'spoken', steuke 'stoken ' , bleke 'bleken' en reke 'roken '. Hierbij het 
laatste werkwoord als voorbeeld: 

onvolt. teg. tijd 
ik reek 
do fikste 
Je reke 
hy, jo, it rikt 
wy enz. reke 

onvolt. ver/. tijd 
ik rikte 
do rikt(e)ste 
Je rikten 
hy, jo, it rikte 
wy rikten 

volt. deelw. 
(ik hew) rikt 

De andere klasse van de zwakke werkwoorden, klasse IT, gekenmerkt door een 
infinitief uitgaande op -je, wijkt meer van het Nederlands af. Als voorbeeld volgt 
hier het werkwoord werkje 'werken': 

onvolt. teg. tijd onvolt. ver/. tijd volt. deelw. 
ik werkje ik werke (ik hew) werke 
do werkeste do werkeste 
Je werkje Je werken tegenw. deelw. 
hy, jo, it werke hy, jo, it werke werkjend(e) 
wy werkje wy werken 
Jlmme werkje Jtmme werken gebiedende wijs 
jà werkje jà werken werkje 

Door de complexe, tweelettergrepige uitgang van de tweede persoon enkelvoud 
zouden er bij sommige werkwoorden, bijvoorbeeld bij spikerje 'spijkeren', in theorie 
drie opeenvolgende onbeklemtoonde lettergrepen kunnen voorkomen. In dat geval 
valt de Schwa van de middelste daarvan uit. Het wordt dus dà spikerste in plaats 
van dà spikereste. 

3.4.2 Zwakke werkwoorden met de infinitief op -je 
Deze klasse van -je-werkwoorden bestaat ook in het Fries, maar de daar voor
komende uitgang -et van de derde persoon onvoltooid tegenwoordige tijd (hy, hja, it 
wu rket) is in bet Schiermonnikoogs -eo De derde persoon, en overigens ook de 
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tweede (do) , is hier dus voor de tegenwoordige en verleden tijd gelijk. Of een zin in 
zo' n geval in het heden of verleden geplaatst moet worden, kan alleen maar afgeleid 
worden uit de verdere context. Een ander verschil met de -je-werkwoorden in het 
Fries betreft het voltooid deelwoord. Indien dat in het Schiermonnikoogs fungeert als 
bijvoeglijk naamwoord, mag dat namelijk eindigen op een -do Men kan aldus spreken 
van in heskoked ooi ' een hardgekookt ei ' of dy man is gued ynwerked ' die man is 
goed ingewerkt '. De aldus gevormde bij voeglijke naamwoorden krijgen ook weer de 
gewone verbuigingsuitgangen van die woordsoort, bijvoorbeeld in grien farveden 
stuel 'een groen geverfde stoel' , met het achtervoegsel -en dat hoort bij enkelvoudige 
mannelijke zelfstandige naamwoorden. Ontstaat er op deze wijze een reeks van drie 
onbeklemtoonde lettergrepen, dan valt de Schwa van de uitgang -ed uit: in mitselden 
mieuwre 'een gemetselde muur', waaraan een volledige vorm mitseleden ten grond
slag ligt. De toevoeging van de -d in dit bijvoeglijke gebruik is overigens niet ver
plicht, en is ook snel bezig te verouderen. Dat geldt in nog sterkere mate voor een 
andere Schiermonnikoger eigenaardigheid, te weten de toevoeging van nog een extra 
Schwa aan de uitgangen van de meervoudsvormen van de onvoltooid verleden tijd: 
wy, jimme, (je), jà werkene. In het woordenboek zijn nog wel voorbeelden met deze 
uitgang -ene opgenomen. 

Een andere opvallend kenmerk van de Schiermonnikoger -je-werkwoorden is de 
rekking van de klinker van de stam indien deze in een open lettergreep komt te staan, 
dus indien de korte stamklinker slechts gevolgd wordt door één medeklinker. Als 
voorbeeld volgt hier winje 'wonen', met een korte klank [I] , die in open lettergreep 
kan rekken tot lange [e:]: 

onvolt. teg. tijd onvolt. ver!. tijd volt. dee/w. 
ik winje ik wene (ik hew) wene 
dà weneste dà weneste 
Je willJe Je wenen tegenw. deelw. 
hy, jà, it wene hy, jà, it wene winjend(e) 
wy willJe wy wenen 
Jlmme willJe jimme wenen 
jà wlllJe jà wenen 

Andere stamkIanken die hier een lange variant hebben zijn [a]-[a:] (lakje - lake 
' lachen ' ), [ä]-[o:] (bewarje - bewore 'bewaren' ), [8]-[8:] (sedje - sêde ' verzadigen ' ), 
[i] -[i:] (lykje - liike ' lijken '), [0]-[0:] (plokje - ploke 'plukken'), [ö]-[ö:] (durje -
deure ' duren '), [ü]-[ü:] (schumje - schume 'schuimen'), en, door historische oor
zaken onregelmatig, [8]-[0:] (helje - hOle ' halen '). Overigens is het niet zo dat alle 
daarvoor potentieel in aanmerking komende Schiermonnikoger -je-werkwoorden met 
korte klinker ook inderdaad rekking laten zien. Een aanzienlijk deel blijft gewoon 
kort. In het woordenboek is de rekking steeds verantwoord. 

Overigens zij men er op bedacht dat enkele werkwoorden die in de infinitief op -je 
uitgaan, toch tot klasse I behoren. Zij hebben een stam die op een klinker eindigt, en 
de ook in de spelling optredende -j- fungeert hier louter als overgangsklank. Voor
beelden zijn femeje 'vernieuwen' , dat als onvoltooid verleden tijd en als voltooid 
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deelwoord de vormen fernede en ferneed laat zien. Een ander voorbeeld is streuje 
'strooien' - streude - streud. 

3.4.3 De vorm van de infinitief 
Geheel losstaand van wat voor indeling in werkwoordskIassen dan ook is de ver
schijningsvorm van de infinitief het vermelden waard. Als dialect van het Fries kent 
ook het Schiermonnikoogs hier twee uitgangen, -(j)e en -(j)en , afgezien dan van de 
eenlettergrepige werkwoorden dwaan 'doen ', fjain ' vliegen', gain 'gaan ', jaan 
'geven' , sjain 'zien ', slaan 's laan ', stain ' staan ' en tjain ' trekken, tijgen'. Het ach
tervoegsel -e wordt geselecteerd indien de infinitief voorkomt met de hulpwerk
woorden deure 'durven ', kinne 'kunnen ', !iete ' laten ', me ie 'mogen', motte ' moe
ten', sille ' zullen ' en wille 'willen '. Bijvoorbeeld hy sil komme 'hij zal komen', of hy 
het de ben maar wat rone latten ' hij heeft de kinderen maar wat laten lopen ' . Bij 
een aantal onregelmatige werkwoorden komt daarnaast een verkorte infinitief voor. 
Zo staat naast wazze ' zijn ' de vorm wà, naast wezze 'worden ' wè, en naast leze ' lig
gen' en seze/sizze 'zeggen' respectievelijk lee en see/si. De infinitief op -en vinden 
we vooral na werkwoorden van waarneming (ik sjai him kommen ' ik zie hem 
komen'), in nominale constructies als it lak jen fan de minsken 'het lachen van de 
mensen' of hy is oon it himmeljen 'hij is aan het schoonmaken', na voorzetsels als 
in mooi lakjen komste der net ' met lachen kom je er niet ' en na tà (hy ferjet om de 
fyts yn it heuk tà satten 'hij vergeet zijn fiets in de schuur te zetten ' of hy gie tà 
fis kjen ' hij gaat vissen'). Merk op dat het laatste voorbeeld in het Nederlands zonder 
te geformuleerd moet worden. 

3.4.4 Werkwoordvolgorde 
Een ander verschil met het Nederlands is de woordvolgorde indien er meer werk
woorden in een zin staan. Het Schiermorullkoogs gedraagt zich hier overigens weer 
precies zoals het Fries. In de bijzin staat de persoonsvorm in de werkwoordelijke 
reeks consequent achteraan: ik tink dat er net komd is 'ik denk dat hij niet is ge
komen'. Bij nog meer werkwoorden in de zin is de volgorde vaak precies omgekeerd 
aan die in het Nederlands: ik sue him wal graach fy tsen sjain wille ' ik zou hem wel 
graag willen zien fietsen ', of ik tink dat er het komme kued het ' ik denk dat hij niet 
heeft kunnen komen', waarbij in de bijzin de persoonsvorm weer achteraan staat. 
Merk overigens op dat in het laatste voorbeeld het Schiermonnikoogs een voltooid 
deelwoord heeft (kued) , en geen infinitief zoals het Nederlands (kunnen). 

3.5 Het voornaamwoord 

3.5.1 Het persoonlijk voornaamwoord 
De persoonlijke voornaamwoorden kan men indelen volgens het criterium enkel- of 
meervoud, de drie grammaticale personen, bij de tweede persoon enkelvoud gemeen
zame of beleefde aanspraak, bij de derde persoon enkelvoud de indeling mannelijk, 
vrouwelijk en onzijdig, en tenslotte met betrekking tot functie in de zin of ze als on
derwerp of als voorwerp gebruikt worden. In een schema komt de verdeling er dan 
als volgt uit te zien: 
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onderwerp voorwerp 

enkelvoud 

1. pers. ik my 

2. pers . 

gemeenzaam do dy 

beleefd je; jy, y je 

3. pers. 

mannelijk hy him 

vrouwelijk j o, se har, se 

onzijdig it it 

meervoud 

1. pers. wy us 

2. pers. jimme, jim;jy, y jimme, jim 

3. pers. jà , se har, se 

Zoals reeds in de paragraaf over het werkwoord gememoreerd, wordt de beleefde 
aanspreekvorm je, hoewel verwijzend naar één persoon, steeds verbonden met een 
meervoudige persoonsvorm van het werkwoord. Dat geldt ook voor het verouderde 
jy en y. Overigens wordt in het Schiermonnikoogs in plaats van het persoonlijk voor
naamwoord van de tweede persoon in de aanspraak heel vaak een zelfstandig naam
woord, dus grammaticaal gezien een derde persoon, gebruikt: wil mim my dat jaan ? 
' mama, wilt u me dat geven?', of: wil dumde nach in kapfal tee ? 'wilt u nog een 
kopje thee, dominee?' . Het gebruik van dà is slechts beperkt tot personen waar men 
op vertrouwelijke voet mee staat. Voor de aanspraakvorm in het meervoud geldt, dat 
de volle vorm jimme gebruikelijker is dan het kortere jim. Overigens heeft het on
bepaalde voornaamwoord men in het Schiermonnikoogs ook de trekken van een per
soonlijk voornaamwoord (van de eerste persoon), omdat het de spreker insluit. De 
voorwerpsvorm van men is ien. 

De onderindeLing naar geslacht bij de derde persoon enkelvoud wordt njet alleen 
toegepast op personen, maar is ook in levend gebruik met betrekking tot zaken, daar 
waar in het Nederlands het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk zo langzamer
hand vrij kunstmatig is geworden: Raan even naai de daar. Jà mat batter tic/u 
' loop even naar de deur. Zij (hij) moet beter dichtgedaan worden '. 

Naast de in het schema genoemde volle vormen kent het Schiermonllikoogs ook 
zwakkere vormen van het persoonlijk voornaamwoord. Deze treden op in zoge
naamd enclitisch gebruik, dus als het voornaamwoord komt te staan achter de per-
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soonsvorm of achter het woord dat een onderschikkende bijzin inleidt, zoals een 
onderschikkend voegwoord, betrekkelijk voornaamwoord of vragend bijwoord, bij v. 
in meurn komt er net 'morgen komt hij (ie) niet ', of ik wet net aft er meurn komt ' ik 
weet niet of hij (ie) morgen komt ' . Naast er (derde persoon enkelvoud mannelijk) 
bestaan ook se (derde persoon meervoud en derde persoon enkelvoud vrouwelijk) en 
-ste (tweede persoon enkelvoud) als aparte enclitische vormen. In dat laatste geval 
wordt het voornaamwoord aan de persoonsvorm of het voegwoord vastgeschreven: 
koms fe aik? 'kom je ook?', de man dy'tste der sjochste 'de man die je daar ziet ' of 
ik wet nel wanneersfe komste 'ik weet niet wanneer je komt '. In dezelfde posities 
kunnen ook -sto of enkel -st voorkomen. Merk op dat bij die laatste variant er dus 
niets meer van het persoonlijk voornaamwoord overgebleven is , en dat de betreffen
de zinnen daarmee een openlijk onderwerp ontberen. De meeste enclitische vormen 
lijken overigens veel op hun volle pendant, en zijn daarom gemakkelijk herkenbaar, 
zoals bijvoorbeeld 'k (bij ik), 't (bij it) en 'm (bij him). 

3.5.2 Het wederkerend voornaamwoord 
Net als het Fries kent het Schiermonnikoogs geen speciale vormen voor het weder
kerend voornaamwoord; voor alle personen wordt hiervoor steeds de voorwerpsvorm 
van het persoonlijk voornaamwoord aangewend. Voorbeelden: hy schome him 'hy 
schaamt zich ', en jo ferklooit har 'zij verkleedt zich'. Als wederkerend voornaam
woord fungeert ook ien (bij men): men schome ien feur him 'je schaamt je voor 
hem'. 

3.5.3 Het wederkerig voornaamwoord 
Het wederkerig voornaamwoord in het Schiermonnikoogs is ineeuwr. Dus: jà hilpe 
ineeuwr, 'zij helpen elkaar' , en: jà kinne net sonder ineeuwr, 'zij kunnen niet zonder 
elkaar'. Als bezittelijk voornaamwoord heeft het de vorm ineeuwrs: jà leenden 
ineeuwrs bueken, 'zij leenden elkaars boeken'. 

3.5.4 Het bezittelijk voornaamwoord 
Net als de persoonlijke voornaamwoorden kunnen ook de Schiermonnikoger bezitte
lijke voornaamwoorden ingedeeld worden volgens de criteria getal (enkel- of meer
voud), grammaticale persoon, beleefdheid bij de tweede persoon en geslacht bij de 
derde persoon enkelvoud. Bovendien kent het Schiermonnikoogs naast het bezittelijk 
voornaamwoord in bijvoeglijk gebruik (bijv. myn buek, 'mijn boek') net als het Fries 
ook een aparte vorm voor zelfstandig gebruik: dat buek is mynen(t) 'dat boek is het 
mijne / dat boek is van mij '. Bij de zelfstandige vormen van de derde persoon kan 
een nadere specificatie komen, ter identificatie van de bezitter: Els harrens is goffer 
'die/dat van Els is groter' ; dy synent is meujer 'die van hem is mooier'; jo harrens 
is meujer 'die van haar is mooier'; dà harrens binne meujer 'die van hen zijn 
mooier'. De verschillende vormen kunnen als volgt in schema gezet worden: 
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bij voeglijk zelfstan dig 

enkelvoud 

I . pers. myn mynen(t), my"e(n)s 

2. pers. 

gemeenzaam dyn dynen(t), dyne(n)s 

beleefd je [komt niet voor] 

3. pers. 

mannelijk syn synen(t), syne(n)s 

vrouwelijk har harrens 

onzijdig syn synen(t), syne(n)s 

meervoud 

1. pers. us uddens 

2. pers. j imll1e jill1mes, jill7m.ens 

3. pers. har harrens 

Het zelfstandig gebruikte bezittelijk voornaamwoord kan overigens ook altijd om
schreven worden door een constructie met fan: Dat buek is fan my 'dat boek is fan 
mij'. En net als bij de persoonlijke voornaamwoorden wordt vooral de beleefde vorm 
van de tweede persoon vaak vermeden met behulp van een omschrijving in de derde 
persoon: Is dat dumde syn buek? ' is dat uw boek, dominee?'. 

3.5.5 Het aanwijzend voornaamwoord 
Ook bij het aanwijzend voornaamwoord komt weer tot uiting dat bet Schiermon
nikoogs drie grammaticale geslachten kent. Voor het meervoud wordt die onder
scheiding overigens niet gemaakt. En net als het Nederlands is hier van belang of het 
aangewezen voorwerp zich dichtbij of veraf bevindt. In schema: 
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dichtbij veraf 

enkelvoud 

mannelijk deze dy 

vrouwelijk dees jo 

onzijdig dit dat 

meervoud deze dà 

Voorts kent het Schiermonnikoogs ook de aanwijzende voornaamwoorden sà 'n 
'zo' n', sàwat ' zulks' en sok ' zulk'. Het laatste wordt vervoegd als een bijvoeglijk 
naamwoord. Dat geldt ook voor desalde 'dezelfde' , waarbij het eerste element als 
lidwoord al naar gelang geslacht en getal meevarieert: desalde, desaid, itsalde, 
desa /de . Evenzo met het sterker aanwijzende dysa/de, jàsald, datsa/de, dàsa/de. 

3.5 .6 Het vragend voornaamwoord 
De vragende voornaamwoorden zijn wa en wat. Het eerste vraagt naar personen, het 
tweede naar zaken, beide zowel voor het enkel- als het meervoud. Wa kent een 
tweedenaamvalsvorm waans: Waans buek is dat ? 'wiens boek is dat?' Meestal 
wordt echter hetzelfde uitgedrukt door een omschrijving: Fan wa is dat buek? Wa 
syn buek is dat ? Of met een zelfstandig gebruikt bezittelijk voornaamwoord: wa 
synent is dat? 

3.5.7 Het betrekkelijk voornaamwoord 
Ook bij het betrekkelijk voornaamwoord komt in het enkelvoud het bestaan van drie 
grammaticale geslachten weer naar voren: 

enkelvoud 

mannelijk dy('t) 

vrouwelijk jo 't 

onzijdig dat 

meervoud dà 't 

Er bestaat nog een mannelijke tweedenaamvalsvorm waans: de man waans bLiek dit 
is 'de man wiens boek dit is'. Meestal wordt dit echter weergegeven door een om
schrijving: de man fan wa 't dit bLiek is, de man wa syn buek dit is of de man der 't 
dit bLiek fan is. Het element 't manifesteert zich ook bij de Schiermonnikoger 
voegwoorden (paragraaf 3.8). 
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3.6 Het telwoord 

Rangtelwoorden worden van hoofdtelwoorden afgeleid door middel van de achter
voegsels -de, -ste en -te. De belangrijkste zijn als volgt: 

hoofdtelwoord 
ten 
twa 
trooi 
fjeeuwr 
fiif 
seks 
saun 
acht 
njûegen 
tjien 
alve 
tûelve 
trettien 
twintich 
kUndert 
dieuwzend 
miljûen 

rangtelwoord 
aiste 
l:wade 
tredde 
fji sde, fji zze 
fyfte, fiifde 
sekste 
saunde 
achtte, achtste 
njûegende 
tjiende 
alfte 
tûelfte, tûelfde 
trettiende 
twintichste (enz.) 
hûndertste 
dieuwzendste 
miljûenste 

Na een voorzetsel krijgen zelfstandig gebruikte hoofdtelwoorden de uitgang -en: yn 
twaën 'in tweeën', mooi us trooien 'met z' n drieën ', by dieuwzenden 'bij dui
zenden ', en ket ier f eur achten 'kwart voor acht ' . 

3.7 Het bijwoord 

Indien in het Schiermonnikoogs een bijwoord als bepaling optreedt bij een bijvoeg
lijk naamwoord of een ander bijwoord, dan krijgt het de uitgang -e: nuvere meuje 
schildereeën 'bijzonder mooie schilderijen'; hy kin geweldige hes rone 'hij kan 
geweldig hard lopen '. 

Als bijwoord gebruikte voorzetsels krijgen de uitgang -en in het zeldzame geval 
dat zij voorafgegaan worden door een ander voorzetsel: naai f euren ' naar voren'; 
fan eeuwnderen is il smarch 'aan de onderkant is het vuil' . 

3.8 Het voegwoord 

Het opmerken waard zijn de onderschikkende voegwoorden, die gevormd worden 
uit een voorzetsel of partikel in combinatie met het echte onderschikkende voeg
woord dat of aft. Voorbeelden zijn feurdat, nooidal, trochdat, wanneer aft. Net als 
in het Fries kan het voegwoordelijke element vaak ook gereduceerd worden tot 't: 
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feur 't, naai 't, troch 't, wanneer 't. iet altijd is die reductie echter mogelijk, bij
voorbeeld niet bij het gevolgaanduidende sodat. Ook zijn er gevallen dat de "volle" 
vorm niet voorkomt: der 't of wer 't 'waar' , hawal't ' hoewel ' . Ditzelfde element 't 
treffen we overigens ook bij de betrekkelijke voornaamwoorden aan. 
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Woordenboek Schiermonnikoogs - (Fries)/Nederlands 





A 
a, [a: ] s.m. A; a. # Dy't - sei, mot aik b 

seze, wie a zegt, moet ook b zeggen. 
'aadgas, s.n. , -> iedgas. 
'aaduJje, s.m., -> iedulje. 
'aadrykskunde, s.m., - , iedrykskunde. 
aads(k), adj. , -> ieds(k) . 
aai , [a:i] s.m., -en. Aai; aai , streling. 
'aaie, [a.ie] V. , aaide, aaid. Aaie; aaien, 

strelen. Hy aaide de hieL/wn, kat, hij 
aaide, streelde de hond, kat. -> strele. 

'aaklik, [a: k1 ek] adj . & adv., -er, -st; 'ak
lik, [akiek] adj . & adv., -er, -st; 'akelich, 
[a :ke lex] adj. & adv., akeliger [a: ke le
ger], -st. Aaklik, akelich; akelig, naar. 
Wat -, dat it ne krekt sok sjocht weer is, 
wat akelig, naar dat het nu net zu lk 
slecht weer is. 

'aalsje, [a: I(t)sje] v., aa/se, aalse. Krijoan
boartsje; krijgertje spelen; ook voor: bui
ten spelen in het a lgemeen. De ben aal
sje jauns op 'e streek, de ki nderen spelen 
's avonds op straat. # It aalse , er is veel 
(wolken)drift , de wolken drij ven snel aan 
de lucht. -> fe rsyde-aalsj e, ieuwral-han
ne-aa/sje, monschyn-aalsje, schaduf-aal
sje, schaarspylje. 

'aambeien, [a:mhf:.ien] s.plur. Aambeien; 
aambeien . 

'aangesicht, [a: I)]-; 'oongesicht; 'oonsicht, 
-[sIx t]; s.n. <Fr.:> Oangesicht. 1. ge
zicht. 2. masker, mombakkes. -> masker. 
# Yn it - fan de deud, in het aangezicht 
van de dood. 

aans, adv., - , aanse. 
'aanse, [a: nse] ; aans, [a: n(t)s]; 'aansens, 

[a: nsen(t)s]; aanst, [a: n(t)st]; 'aanstons, 
[a:nston(t)s] (<Ned.); adv. Aansen(s), 
aansent, aanst; meteen, zo, zo meteen, 
aanstonds, dadelijk. Do moste avvan
seerje, dyn bus gie -, je moet opschieten, 
je bus vertrekt zo. Maar der kom ik - op, 
maar daar kom ik zo meteen op. 

'aansens, adv., -> aanse. 
aanst, adv., -> aanse . 
'aanstons, adv., --+ aanse. 
aap, [a:p] s.m. , apen. Aap; aap. # Wat jeeuwt 

Eust-Ynj e om in -, men ziet op geen aap 

als men uit Oost-Indië komt, als men in 
het veen is, ziet men op een turfje niet. -> 

fa in. 
aard, [aa(r)t] s.m. & s.n. Aard; aard. In 

gued - haWJ,ve , goed van aard zijn, een 
goed karakter hebben . # Fan - (en 
wezen), van aard, van karakter. Ut de -
fan 'e saak, ui t de aard der zaak. 

'aardich, [a:(r)dex] adj. & adv., aardiger 
[a:(r)deger]; -st. Aard ich ; aardig. 1. 
vriendelijk, li ef, leuk, aangenaam (perso
nen en zaken). Dat is in - faam, dat is 
een aardig, leuk, lief meisje. Wat - fiine , 
iets leuk vinden. 2. tamelijk veel ; vrij 
groot; funk . Der binne - ben, er zijn vrij 
veel kinderen. Wy sjotte al - op, wij 
schieten al flin k op. 

'aardichheid, - [hE.i t] s.m. Aa rdichheid ; 
aardigheid. De - is deroof, <Fr.> de aar
dichheid is deröf; het genoegen, plezier 
dat men aan een zaak beleefde is verdwe
nen. 

'aardje, [a:(r)dje] v. aarde, aarde. Aard
zje; aarden. # - naai, aarden naar , lijken 
op. 

aas, [a:s] s.f., aze [a:ze]. Aad ; mouw, on
diepe houten bak waarin men melk laat 
staan om die te ontromen. 

aas, [a:s] s. m., azen [a:zen]. Aas; aas (i n 
het kaartspel). - , hetsenaas, klaiveraas, 
ruttenaas, schoppenaas. 

'aatsbisschop, [a: ts]- s.m. Aartsbiskop; aarts
bisschop. 

'aatsdeugniet, [a: ts]- s. m. Aartsdogeneat; 
aartsdeu gn i et. 

'aatsfader, [a: tsfa:der] s.m., -s. Aartsfader; 
aartsvader. 

'aatsingel, [a:ts]- s.m. Aartsingel; aartsengel. 
a-'b-bóek, s.n . Abieboek; a-b-c-boek, boekje 

om te leren lezen. 
abon'nee, [abone:] s.m ., -s. Abonnee; a

bonnee. 
abon'neerje, dy, v., abonnere, abonnere. 

Jin abonnearje; zich abonneren. # Dy -
op, zich abonneren op. 

abonne'mint, [abonemlnt] s. n., -en. Abon
nemin t; abonnement. 



Abraham 

'Abraham, [a:braham] nom. prop. Abra
ham: Abraham. # Wyte wer't - de master 
(waa i) hóle, weten waar Abraham de 
mosterd haa lt, helemaal op de hoogte 
zijn . 

ach, [ax] in terj. Och ; ach , och. -> heden . 
ach, [ax] adv. In : - sb, <Fr.> och sa; erg, 

heel, zeer, heel erg. - sb meu, spytich , 
heel erg mooi , jammer. Ir het - so 'n 
drokken dei wein, het is een heel erg 
dru kke dag geweest. - sb graach, dol
graag. -> o. 

acht, [axt] s. Acht ; acht. # Dy yn - nimme, 
zich in acht nemen. - jaan (op), acht 
geven (op), opletten, letten op. - slaan 
op, acht slaan op, letten op. Wat acht 
slaan, <Fr.> wat achtslaan; acht op iets 
slaan, acht op iets geven, ergens op 
letten. 

acht, [ax t] num . & s. m., -en. Acht ; acht. 
PÓST it jimme om - ieuwre ?, past het 
julli e om acht uur? In meujen -, meuje 
-en schrieuwe, een mooie acht, mooie 
achten schrijven. # De klak slacht fan 
achten "" , de klok s laat acht uur. Trooi 
menurrenfeur, naai achten, dri e minuten 
voor, over acht. It is by, feur, ieuwr, 
naai, tjin achten, het is bij , voor, over, 
na, tegen achten. Mooi us, j imme, har 
achten, met z'n achten. Yn achten, in 
achten, in acbt (mjn of meer gelij ke) 
stukken. 

'achtber, adj. Achtber ; achtbaar, respecta-
bel. 

achten, achT. 
'achting, s. m. Achting; achting. 
'achtje, [ax(t)je] v., ik achtje [ax(t)je] , db 

achteste, hy ac/He, wy, je, jimme, jà 
achtje [ax(t)je] ; ac/He, achte. Achtsje; 
achten. Ik achtje it wal fan belang, ik 
acht het wel van belang. Achte heer, 
geachte heer 

'achtste, num. & S. , -> ac/me. 
'achtte, [ax te]; 'achtste, [äx( t)ste] 

<zeldz.>; num. & S. , -11. Achtste; achtste. 
achtte'hail, num. Achtsteheal; ach tstehalf, 

zeven en een half. 
'achttien, [h ti .en] num. Achtt(s)jin ; acht

tien. 
'achttiende, [axti .ende] num . Achtt(s)j in-
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de; achttiende. 
'adder, [ader] s.m. , -s. Oarder; orde. # Wat 

yll - bringe, met je , iets in orde maken. Yn 
- wazze, komme, in orde zijn, komen. 
Wat aan de - stelle, iets aan de orde stel
len. Tat de - fan de dei ieuwrgain, over
gaan tot de orde van de dag. 

'adderlik, [aderlek] adj. & adv. Oarderli k; 
ordelijk . 

adfer'teerje, [atfetI.e rje] v., adfe rte re , ad
f errere. Advertearje; adverteren. 

adfer'tensje, s.m., -> adfertinsje. 
adfer'tinsje, [ätfetfn (t)sje] ; adfer'tensje, 

[atfe ten(t)sje]; s. m., -s. Advertinsje; ad
vertent ie. 

admyny'straasje, [atministra:sje] s.m. Ad
mi ni straasje; adm i ni strati e. 

admyny'streerje, v., admynystrere, admy
nystrere. Admin istrearje; admjni streren. 

a 'dopsje, [ad::Jpsje] s. m. Adopsje; adoptie. 
adop'teerje, [adeptI.erje] v., adoptere , 

adoptere. Adoptearje; adopteren. 
a'dres, [adn:s] s.n. , -sen. Adres; adres. 
adres'seerje, [adresI.erje] v., adressere, 

adressere . Adressearje; adresseren. 
ad'vent, [atfent] s. m. Advint; advent. 
ad'vys, [atfis] s. n. , advizen [atfize n] . Ad

vys; advies. 
af, [af]; ef, [ef] "" ; conj. (nevenschikkend). 

Of (in bet. 1), as (i n bet. 2), al (in bet. 3); 
of, als (i n bet. 2), al (in bet. 3) . 1. ter 
aanduiding van een uitsluiting. It is ja -
nee, het is ja of nee. It is - ja - nee, het is 
óf ja óf nee. In gued - min sin hawwe, een 
goed of slecht humeur hebben. - it most, 
mot wazze, da t ... , of bet moest, moet 
zijn , dat ... , tenzij ... Ir deure net lang 
mair - it is wier feurj ier, het duurt niet 
lang meer of het is weer lente, het duurt 
niet lang meer en dan is het weer lente. 
Wy wienen nach net tus - der begaan it 
tb rynen en tb waaien, wij waren nog 
niet thui s of daar begon het te regenen en 
te waaien, wij waren nog maar net thuis, 
toen begon het te regenen en te waaien. 
2. als, alsof (in vergelijkende zinnen die 
de vorm van een vraagzin hebben). - siet 
der ien af ter him aan, sb roonde er, als 
zat iemand hem achtern a, (als)of iemand 
hem achterna zat, zo snel liep hij . It is-
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lViI er us wat seze, het is (a ls)of hij ons 
iets wil zeggen. Hy roonde fut - ging it 
him niks aan, hij li ep weg als had hij er 
niets mee te maken , alsof hij er ni ets mee 
te maken had. 3. al (in toegevende zin
nen die de vorm van een vraagzin heb
ben) ..... . - ) al. In straunroollderfiint al
tyd IVa t - is 't aik in leech fat , een strand
jutter vindt altijd wat, al is het ook een 
leeg vat. Ik gai net mooi, - wuene jimme 
myll reis aik betelje, ik ga niet mee, al 
wilden jullie mijn reis ook betalen. # In 
... - traai, fjeeuwr, een .. . of dri e, vier, 
ongeveer, zo'n drie, vier ... in, so 'n, 
stok, wat. In dei - tjien, in keer - fiif, in 
meter - fj itsich, een dag of tien , een keer 
of vijf, een meter of veertig, ongeveer, 
zo'n tien dagen, vijf keer, veertig meter. 

af, conj. , - ) aft. 
a'fijn, [afE.in] interj. Hawar; afij n. 
aft, [äftl; af, [af] ..... ; conj. (onderschik

kend). Oft; of. 1. aan het begin van een 
bijzin waarvan de inhoud onzeker of on
bekend is. Ik wet net - er dat docht, ik 
weet niet of hij dat doet. Ik wet net ho, 
werom - er dat docht, ik weet niet hoe, 
waarom (of) hij dat doet. -+ hO'l, 
werom't. - men wil af net, of men wi l of 
niet. Ik friegje my oof aftsta [afsto] , 
aftste [afsta] dat wal kiste, ik vraag me af 
of jij , je dat wel kunt. 2. alsof (in ver
gelijkende zinnen). As -, alsof. It is (as) -
er us wat seze wil, het is net (als)of hij 
ons iets wi l zeggen. 

'afte, [afta ] conj. (nevenschikkend). Ofte; 
ofte (alleen in vaste verbindingen). # Ja -
nee, <Fr.> ja ofte nee; ja of nee. Neut -
nimmer, nooit ofte nimmer. 

'after , [aftar] prep. & adv. Efter; achter. # 
- ... aan, achter ... aan, ... achterna. Jà 
roonden, fleigen - ineeuwr aan, zij li e
pen , vlogen achter elkaar aan, zij li epen, 
vlogen elkaar achterna. - ien aan sitte, 
achter iemand aan zi tten, iemand achter
volgen. - ... waai, achter ... vandaan . -+ 

helsdaar. - ien stain, achter iemand 
staan, iemand steunen. Wat - dy hete, 
iets achter zich laten. - ... komme, achter 
... komen , ... ontdekken , aan de weet ko
men. - ) afteren, stykje. 

afterkomer 

after'baks, -[baks] adj. & adv. Efterbaks; 
achterbaks. # Wat - haude, <Fr.> wat 
efterbaks halde; iets achterbaks houden , 
iets verzwijgen. 

'afterbeeuwt, s. m. Efterbout; achterbout, 
b. v. van een geslachte koe. 

'afterbynt, -[bint] s.n., -en. Efterbi ne; 
touw waarmee de ponderboom aan de 
achterkant wordt vastgebonden (bij een 
oude boerenwagen). 

'afterbjaun, s.m. Efterste ban, efterban ; 
achterband . 

'afterblieuwe, st. v. Efterbliuwe, benefter
bliuwe; achterblij ven. 

'afterdaar, s. f. Efterdoar; ach terdeur . 
'afteren, adv. In : Fan, naai -, van, naar 

achteren . 
'afterfUet, s.m. Efterpoat; achterpoot. 
'aftergreeuwn, s.m. Eftergrûn ; achtergrond . 

# Dy op 'e - haude, zich op de achter
grond houden. 

after'heer, -[hLar] adv. In : Hier af der -
rone, wazze, ergens achterheen zi tten, 
moeite doen iets voor elkaar te krijgen. 
Jimme motte der -, jullie moeten er ach
terheen , jullie moeten zien het genoemde 
voor elkaar te krijgen . l à hewwe der -
wein, zij zijn er achterheen geweest, zij 
hebben hun best gedaan het genoemde 
voor elkaar te krijgen. 

after'helje, onregelm. v. Efterhelje; achter-
halen . 

'afterböle, s.m. Efterholle; achterhoofd. 
'afterieuwn, s.n. Efterein ; achtereind. 
after'ieuwr, adj . Efteroer; achterover. Hy 

fûel -, hij viel achterover. 
after'yn, adv. Efteryn ; achterin. 
'afterineeuwr, adv. Efterinoar; achter el

kaar, achtereen. 
'afterjiet, s. n. Efterljocht ; achterlicht. 
'afterkaunt, s. m. Efterkant ; achterkant, 

achterzijde. 
'afterklamp, -[klamp] s.m. & s. f. Efter

klamp; achterklamp, klamp ach ter aan 
de buitenkant van een zijschot van een 
oude boerenwagen. 

'afterkleed, s.n. Efterkret; achterkrat, ach
terschot van een oude boerenwagen. 

'afterkomer, s.m. Efterkeamer; achterkamer. 



afterli ete 

'afterliete, onregelm. v. Efterli tte: achter
laten. 

'afterlyf, s.n. Efterlii f; achterlij f. 
'afterlik, adj . & adv., er, -st. Efterli k; ach

terlijk. 
'aftermidde, s. m. Eftermiddei; namiddag. 
'aftermiddes, adv. Eftermiddeis; 's namid-

dags, in de namiddag. 
'afterneef, s.m. Efterneef; achterneef. 
'afternicht, s.f. Efternicht ; achternicht. 
'afternöme, s.m. Eftern amme; achter-

naam. ---+ fan 
after 'nooi, adv. Efternei; achterna. # Wat 

iite lVy - ?, wat eten wij na? Wat -, een 
dessert , een nagerecht. 

after'nooidrave, v. Efterneidrave; achter
narennen, achternahollen. 

after'nooikomme, onregelm. v. Efternei
komme; achternakomen. 

after'nooirone, v. Efterneirinne; achterna
lopen. 

after'nooisitte, st.V. Efterneisitte; achter
nazitten. 

after'nooisjain, onregelm. v. Efterneisjen; 
nakijken. 

after'om, adv. Efterom; achterom. # -
sjain, terugzien, terugblikken. ---+ wier
omsjain. 

after'oof, adv. Efteröf; achteraf. - besyn, 
achteraf bekeken, beschouwd. # Dy -
haude, zich afzijdig houden. 

after'oon, adv. Efteroan; achteraan. 
after'oonkomme, onregelm. v. Efteroan

kom me; achteraankomen. 
after'oonstok, s.n. Lêste stikje fan in lam

pekatoen; laatste stukje van een lampe
kousje. 

after'op, adv. Efterop; achterop. Mooi it 
werk - wazze, (ten) achter zijn met het 
werk, met het werk een achterstand heb
ben . 

'afterrone, v. eigean; achterlopen (van 
een uurwerk). 

'afterschip, s.n . Efterskip: achterschip. 
'afterst, adj . Efterst; achterst. De -e tjail, 

de -e tj ellen, <Fr.> it efterste tsjil , de 
efterste tsj illen; het achterwiel, de achter
wielen. De, it -e slachter, het achterstel, 
het achterste deel van het onderstel van 
een oude boerenwagen. It afterst, it af-
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terste, het achterste, de billen. 
'afterstak, s.m. Efterstek; achtersteek. # 

Mooi in - nooie, ze achter de ellebogen 
hebben. 

'aftersteven, s.m. Efterstjûne; achterste
ven. 

'aftertacht, -[taxt]; 'aftertachten, -[tax
ten]; s. m. Erchtink, erchtin ken; achter
docht, argwaan. # - hawwe (yn), achter
docht, argwaan koesteren (jegens, tegen). 

'aftertachten, s.m., aftertacht. 
after'tachtich, -[taxtex] adj . & adv. , -tach

tiger -[taxteger]. Erchtinkend; achter
dochtig, argwanend. 

'aftertjail, s.m. Eftertsj il ; achterwiel. - , af
terst. 

after'ót, adv. Efterut ; achteruit. 
after 'ótbieuwrkje, v. Efterutbuorkje; ach

teru i tboeren . 
after'ótgain, onregelm. v. Efterutgean; ach

teruitgaan. It laste j ier wie er hes after
utgien, het laatste jaar was het snel met 
hem achteruitgegaan. 

after'ótgong, s.m. Efterutgong; achteruit
gang, vermindering, verslechtering. 

'afterótgong, s.m. Efterutgong; achteruit
gang, uitgang aan de achterzijde. 

after'ótriide, onregelm. v. Efterutride; ach
teruitrijden. 

after'ótrone, v. Efterutrinne; achteruitlo
pen. 

after'ótsatte, v. Efterutsette; achteruitzet
ten. De klak -, de klok achteruitzetten. 

a 'gint, [agInt] , -en. Agint; agent. 
ai, [ai] interj . Ai; ai , och, ach. - kom! , kom 

nou!, welnee! ; welnu, hoe dat ook zij. -
kom, it waait helendal net fu l, kom nou, 
welnee, het waait helemaal niet hard. -
kom, wy hewwe Oles wat wy hawwe wue
den, welnu, we hebben alles wat we wil
den hebben. 

aik, [alk] adv. Ek; ook. Hy is rojaal, maar 
- ryk!, hij is royaa l, maar ook, bovendien 
rijk . Dat is - op jimme f an toposing, dat 
is ook, evenzo, evenzeer op jullie van 
toepassing. Weste - ho lat it is ?, weet je 
ook, bijgeval hoe laat het is? # Ho, wa, 
wer, wat, wat f eur ... -, hoe, wie, waar , 
wat, wat voor .. . ook. 

'airnel, [ai mal] s.m., -s. Eamel(d)er, ea-
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mei; mier. # Wyte aimel , witte mier, ter
miet. 

'aimelbilte; 'aimelpole; s.m. Eamel(d)ers
heap, eamelbult ; mierenhoop. 

'aimelder, s. m. Eamel(d)er; zeurkous, 
zeurpiet, zeurpot. -+ seur. 

'aimelje, [ai malja] V. , aimele, aimele. Ea
melje; zeuren, zaniken. 

'aimelkont; 'aimelpuere; s. m. Eamelkont, 
eamelpûde, eamelsek; zeurkont, zeur
kous, zeurpiet, zeurpot. - ) seurkont, 
seurpoot, stinpoof, sudderpoot. 

'aimelpole, s.m., -+ aimelbilte. 
'aimelpuere, s.m., -+ aimelkont. 
air , [ai r] s.n., -eo Ear; oor. # Wat yn if -

knupj e, iets in het oor knopen. Op ien -
leze, op één oor liggen, slapen. len de -e 
fa n 'e hole oof iite, iemand de oren van 
het hoofd eten. Mooi de -e steil op 'e 
hole, kap sitte, met gespitste oren zitten; 
zijn oren niet kunnen geloven. Dà stue
gen my de -e steil, toen kon ik mijn oren 
niet geloven (lett.: toen stonden mijn 
oren steil overeind van verbazing). It wie 
af my kaud watter yn 'e -e gatten wes, ik 
kon mijn oren niet geloven. Der wal -e 
naai hawwe, er wel oren naar hebben . De 
-e hingje /iete naai ... , de oren laten han
gen naar ... - ) bejeppe, kap. 

'aireforker, -[forkar] s.m. , -s. Ear(ke)krû
per; oorworm. 

'airiizder, s.n. Earizer; oorijzer. 
airk, [a jrk]; eirk, [E.jrk] ; erk, [Erk] ; s.f., -eo 

Jerk(e); woerd. 
airm, [a irm] ['ai ram] adj . Earm; arm. 1. 

behoeftig. Dy man wie -, die man was 
arm. De ainne j ued, de ainnen, de arme 
mensen, de armelui, de armen. - ) airme
jued. 2. beklagenswaardig, ongelukkig. 
Dat -e beest, dat arme beest. In - sleuf, 
een arm sloof. In -en drommel, stomper, 
een arme drommel, stumper. 3. on
vruchtbaar (van grond). -e greeuwn, ar
me grond. # Sà - as Job, as in root, zo 
arm als Job, als een kerkrat. 

airm, s.m. , -+ eenn. 
airme'jued, s.plur. Earmelju ; armelui, ar-

men. siekte. 
airme'juedsben, s.n. Earmeljusbern ; arme

lui skind. 

ai st 

airm'hetsich, -[hEtsax] adj . & adv. Earm
hertich; erbarmelijk, droevig. Syn ainn
hetsige stait, zijn erbarmelijke, droevige 
staat. 

'airmue, [ai rmü .a] ; 'airmuede, [a irmü.a
da]; s.m. Earmoed; armoede. # Yn - sitte, 
- leje, in armoede leven, armoede lijden. 

'airmuede, s.m., -+ airmûe. 
air'muedich, [ajrmü.adax] adj . & adv. Ear

moedich; armoedig. In - bestain, een ar
moedig bestaan . Der - ut sjain , er armoe
dig uitzien. 

aisk, [ai sk] s.m., -en. Eask; eis. 
'aiskje, [ai skja] v., aiske, aiske. Easkje; 

eisen. 
aist, [ai st] num., adj . & adv. Earst; eerst. 

De -e bledsyde fa n in bUek, de eerste 
bladzijde van een boek. len - gain /iete, 
iemand eerst, voor alle anderen laten gaan. 
Hy wûe it - net tàjaan, hij wilde het eerst, 
aan vankelijk niet toegeven. De pudding 
mot - even opstiivj e, de pudding moet 
eerst, van te voren even opstij ven. Dan, 
ne -, dan, nu pas. - fandei heersde ik it, 
pas vandaag hoorde ik het. Feur 't -, voor 
het eerst. Feur -, vooreerst, voorlopig, 
vooralsnog, voorshands. Ten -e, ten eer
ste. De/it -e, de/it baste ... , de/het eer
ste, de/het beste .. . In -en straunroonder, 
<Fr.> in earsten jutter ; een echte jutter, 
een aartsjutter. # Syn -e en syn laste, zijn 
eerste en laatste, het belangrijkste dat er 
voor hem is. - Fale -en sille de lasten 
wazze, vele eersten zullen de laatsten 
zijn . -+ eer, ien, ketie r. 

aist, [aist]; eust, [ö:st]; s.n. (in vaste ver
bindingen met de prep. om met het art. 
'e) , adj . & prep. East; oost. 1. (als s.n.; in 
vaste verbindingen met de prep. om kan 
het art. ook weggelaten worden; in ne
venschikking met wast verschijnt aist 
altijd zonder art. ) het oosten. -+ aisten. 
De son dage yn 't -, de zon gaat op in het 
oosten. Twa f iskers ût it - fan FrieslaLm, 
twee vissers uit het oosten van Fryslän. 2. 
(als adj .) oostelijk, tot het oosten beho
rend, ui t het oosten (komend). De wiin is 
-, de wind is oost, oostelijk. 3. (als prep.) 
beoosten, ten oosten van. - ) aisten, aist
lik, beaisten. - de tjark, beoosten, ten oos-



aistdeis 

ten van de kerk. # Om -, om 'e -, om -
aan, om - om, by - reeuWII , om de oost, 
oostwaarts; in het oosten gelegen. De du
ne om - (aan), de duinen in het oosten, 
de in het oosten gelegen duinen. De wiin 
gie mair om - aan, de wind loopt (meer) 
naar het oosten, de wind wordt oostelij
ker. Jàfueren om - om, zij voeren om de 
oost. Om - waai, uit het oosten. Fan -
naai, tat wast, van oost naar, tot west, 
van het oosten naar , tot het westen. Yn -
en wast, in oost en west, in het oosten en 
het westen. 

aist'deis, adv. Earstdeis; eer(st)daags. 
'aisten, [ai sten] ; 'ensten, [ö:sten] ; s. n. 

Easten; oosten . De son komt op yn it -, de 
zon komt op in bet oosten. # By - fa n 't 
eilaun, beoosten, ten oosten van Schier
monnikoog. -> aist, aist/ik, beaisten. In 
komer op it -, een kamer op het oosten , 
aan de oostzijde (van het buis, botel, 
enz.) . --+ wiize. 

'aister, [ai ster] s.m. Eastewyn ; oosten
wind. In scharpel"l, ftillen, kauden -, een 
scherpe, felle, koude oostenwind. --+ 

beurewiin. 
Aister'bun, [aisterbön] nom.prop. Easter

buorren ; Oosterburen, eerdere naam voor 
het tegenwoordige dorp Schiermonnik
oog (nI. toen Wasterbun er ook nog was). 
-> Wasterbun. 

aister'bunders, -[bönde(r)s]; aister'bun
sters, -[bön(t)ste(r)s]; s.plur. Easterbuor
sters, easterbuorrensters; bewoners van 
Aisterbun of van het oostelijke deel van 
het tegenwoordige dorp Schiermonnik
oog. 

aister'bunsters, s.plur. , - } aisterbunders. 
'aisterlingte, [ai ster]- s.m. Easterlingte; 

oosterlengte. 
'aisters, [ai ste(r)s] adj . Eastersk; oosters. 
'aistewiin, s.m. Eastewyn; oostenwind. --+ 

beurewiin. 
aiste'wiinfieuwl, s.m., --+ aistewiinsfieuwl. 
aiste'wiinsfieuwl ; aiste 'wiinfieuwl; s.m. 1. 

Kwêkfink; keep, bepaald soort vink. 2. 
tomke; tjiftjaf, winterkoninkje. - } krakke
nut, nutjen, tomelid. 3. readboarstke; 
roodborstje, bepaa ld soort lij ster. -> raid
bosjen. 
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'aistieuwn, s.n. Eastein ; oosteinde; inz. 
voor: het oosteinde van het dorp Schier
monnikoog. -> wastieuwn, beprûggelje. 

'aistkaunt, s.m. Eastkant ; oostkant, oost
zijde. 

'aistIik, [a i stiek] adj . & adv., -er, -st. East
lik; oostelijk. Grins leit aistliker dan 
Leeuwerts, Groningen ligt oostelijker, is 
meer naar bet oosten gelegen dan Leeu
warden. Ir aistlikste punt, de aistlikste 
punre fan it ei/aun , het oostelijkste punt, 
het meest naar het oosten gelegen punt 
van Schiermonnikoog. # - f an, <Fr.> 
eastlik fan ; ten oosten van, beoosten. - } 
aist, aisten, beaisten. 

Aistme'hêne, [a i stmeh~ : ne] nom .prop. De 
Skäns; Oostmahorn. --+ schauns. 

aits, faits] s.f., -eo Eart; erwt. # -e en bane, 
erwten en bonen. Grauwe -e, grauwe 
erwten. Griene -e, <Fr.> griene earte(n); 
erwtensoep, snert. --+ snerr. 

'akelich, adj . & adv. , - } aaklik. 
'aker, [a:ker] s.m., -s. Aker, akker; aker, 

putemmer. 
'akker, [aker] s.m., -s. Eker; akker. 
'akkerbeeuw, S. I11 . Länbou ; akkerbouw. - } 

launbeeuw. 
ak'keurd, [akö.et] s.n. & interj ., -en 

[akö.eden]. Akkoart, akkoard; akkoord. 
'aklik, adj. & adv., -> aaklik. 
akst, [akst] s.m., -en. Akse(bile); aks(t), 

zware bijl. - } byl. 
'akte, [akte] s.m. , -no Akte; akte. 
al, [äl] num. (indien sterk bekJemtoond 

met lange kJinker: ól [ ::d] ; indien verbo
gen met lange klinker: óle [:::de]). AI ; al. 
Hy kin - dà minsken, hij ként al die men
sen . Hy kin ól dà minsken, hij kent ál die 
mensen. DIe minsken, alle mensen. Hy 
komt óle dagen, <Fr.> hy komt alle da
gen; hij komt elke, iedere dag. Jà kom me 
ó/e traai, fjeeuwr, zij komen alle drie, 
vier. - de dagen f an dyn livven, al de da
gen van je leven. - myn heup is fe iflein, 
al mijn hoop is vervlogen . Hy fe r/órsde 
óle mued, hij verloor alle moed. - it meu
je dat it eilaun ta bieden het, al bet 
mooie dat Schiermonnikoog te bieden 
heeft . 

al, [al] pron.indef. Al ; al, alles. It meust 
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fa n -, het mooist van al. ... en -, ... en al. 
In schip mooi tûch en -, een schip met 
tuig en al. - dy 't, wat, al die, wat. It is 
feur - dy't wille , het is voor al die willen . 
# Bope -, bovenal, vooral. -+ 8les. 

al, [al] adv. AI; al. ft is - acht ieuwre, het is 
al, reeds acht uur. - spyljende, al spelen
de. - jieter, donkerder, al, steeds lichter, 
donkerder. # - maar ... , al maar, steeds ... 
It wedt - maar slimmer, het wordt al 
maar, steeds erger. - tà ... , al te .. . J à 
wedt - tà meiger, zij wordt al te mager. 
Net - tà - tà wazze, <Fr.> net al te al te 
wêze; niet erg snugger zijn . -+ by, tiige. 
Dat is - tà - tà, dat is te erg, te gek. 

al, [al] conj . AI; al. Rup ûs maar, - is 't by 
nacht, roep ons maar, al is het 's nachts . 
- hà't it my aik spyt ... , al hoe het mij ook 
spijt ... -+ af. 

'alder, [aldar] ; 'elder, [ddar]; adj. (in bet. 
1) & s.n. (in bet. 2) ...,. . 1. Gaadlik om te 
brûken ; geschikt om te gebruiken, echt 
(m.b.t. de knopen die bij het onder bet. 2 
genoemde spel werden gebruikt; om na 
te gaan of de knopen wel alder waren, 
werd er eerst mee tegen de tanden ge
tikt). - , aud. 2. parlemoeren knoop; 
paarlemoeren knoop (gebruikt bij een be
paald werpspel). -+ aldersparkje. 

'alderbast, adj . & adv. Alderbêst; aller
best. ft -el , het allerbeste! (als groet ten 
afscheid). 

alder'duvelst, adv. Alderduvels(k); verdui
veld. 

'alderhaunde, [aldarha.ynda] ; 'allerhan
de, [alarhanda] ; adj. Allerhanne; aller
hande, allerlei. Hy het - konsten, hij heeft 
allerhande, allerlei fratsen. - , 8lerhande. 

'alderheichst, adj. & adv. Alderheechst; 
allerhoogst. 

'aldersparkje, v. Pompe; pompen (een be
paald knikkerspel met paarlemoeren 
knopen spelen). -+ alder, hazenûtsparkje, 
sparkje. 

aJ'eerder, [alI.adar] adv. Alear(en); vroe
ger. - , eerder. 

al'fast, adv. Alfêst ; alvast. 
'alf te, [alfta] num . & s., -no Alfte, a lfde ; 

elfde. 
alge'rnien, [algami.an] adj. , adv. & s.n. , 

altyd 

-er, -st. Algemien: algemeen. # Yn 't -, in 
het algemeen. 

'algen, [algan] s.plur. Algen; algen. 
al 'heel, adv. Alhiel; geheel , helemaal. 
alho'wal't, conj. (onderschikkend). Alhoe-

wol' t; alhoewel. - dy plant maar lytj is, 
het er altyd in seud blome, alhoewel die 
plant maar klein is, heeft hij altijd eeo 
hoop bloemen. -+ hàwal't, scheun. 

alje'rnint, s. n., -+ allemint. 
alk, [alk] s.m., -en. Alk; alk. 
al'koof, [alko:f1 .n. , alkoven [alko:van]. 

Alkoof; alkoof. 
'allebeide, num ., -+ 8lebeide. 
aUe'gaartje, [alaga:tja] s.n. Allegaartsje; 

allegaartje. 
'alleger(re), num . & adv. , -+ 8legerre. 
'alleman, [alaman] pron. indef. Alleman ; 

alleman , iedereen. 
'allemansfreeuwn, [alama.n(t)s]-; 'öle

mansfreeuwn, [::>:laman(t)s]-; s.m. Alle
maosfreon ; allemansvriend. 

'allemeugentich, adv., -+ 8lemeugentich. 
alle 'mint, [alamlnt]; alje'rnint, [aljamInt] ; 

öle'mint, [:>: Iamlnt]; s.n. In: Op 't - brin-
ge, komme, <Fr.> op it aljemint bringe, 
komme; ter sprake brengen , komen. 

al'lene, [äle:na] adj. & adv. Allinne; al
leen. - blieuwe, hete, stain, alleen blij
ven, laten, staan. In minsk -, een mens 
alleen , een alleenstaande. It idee - al, het 
idee alleen al. # - maar, alleen maar, 
slechts. Inkeld, leeuwter, sûver en -, en
kel, louter, zuiver en alleen. Lykem, 
lychen -, <Fr.> Iykme-allinoe; moeder-
ziel all een. Net - ... , maar aik ... , niet 
alleen ... , maar ook .. . 

aller'bangst, [alar]- adj. In: -e gelû ffen, 
vreesaanjagende geluiden. 

'allerhande, adj. , -+ alderhaunde. 
'almaar, [alma:r] adv. Al mar; almaar. 
'almenak, [almanak] s.m. & s.o. , -ken. 

Almenak; almanak. 
'altaar, [alta:r] s. o., altaren. Alter; altaar . 
al'taist, [altai st] adv . ...,. . Al teast; althans, 

tenminste. - , tàm.insten. 
'altyd, [altit] adv. Altyd; altijd. Sà het it -

wein, zo is het altijd geweest. It het - al 
in aimelpûere wein, hij , zij is altijd al een 
zeurkous geweest. Sà kin it - net, net -



altomets 

trochgain, zo kan het altijd niet, niet al
tijd doorgaan. Ik wil jimme - hilpe, ik 
wi l jullie altijd, te allen tijde helpen. -
gauwer, hezzer, al maar, steeds vlugger, 
harder. # - wieroon, steeds weer. Feur -, 
voor altijd, voor altoos, voor immer. - , 
tiid. 

alto'mets, [altomets]; ölto'mets, [:l: lto
mets] <zeldz.>; adv. Altemets; altemet. 
1. nu en dan. Wy sjaie him hier -, wij 
zien hem hier zo nu en dan . 2. bijgeval, 
mi sschien. Heste him - aik syn?, heb je 
hem bijgeval, toevallig ook gezien? 

'alve, [aI va] num. Alve; elf. It is - ieuwre, 
het is elf uur. # Trooi menuttenfeur, naai 
alven, drie minuten voor, over elf. It is 
by, feur, ieuwr, naai, tjin alven, het is 
bij , voor, over, na, tegen elven. Hail -, 
half elf. Mooi us, j imme, har alven, met 
z'n elven. 

alven, -> alve. 
'alvje, [alvja] v. , alve, alve. Ealje, mältjir

gje; mallen, stoeien, uitgelaten zijn. Jà -
der maar wat om heer, ze doen maar wat 
gek. 

'ambold, s.n., -> aambeeld. 
'amen, [a:man] interj . & s.n. Amen ; amen. 

- , ja . 
'Amlaun, [amla.!.In] nom.prop. (altijd in 

combinatie met het art. It). Amelän ; 
Ameland. It Amlaun, <Fr.> It Amelän ; 
Ameland. 

amme'ree, [ämare:] s.n. Amerij ; ogenblik, 
moment. Tuef in -, vertoef nog wat, blijf 
nog even. - , tueve. # Yn in -, in een 
ogen blik, i n een oogwenk, in een omme
zien. -> eugenblik, sucht, wip. 

'amper, [ampar] adv. Amper; amper, ter
nauwernood, nauwelijks. Do kueste -
here, wat er se i, je kon nauwelijks horen 
wat hij zei . Maar -, amper, ternauwer
nood, nauwelijks. 

'amperoon, adv. <Fr.:> Amperoan. 1. bij
na , haast, ten naaste bij. Wy wiene - tûs, 
dà 't it begaan to rynen, we waren bijna 
thuis, toen het begon te regenen. 2. 
amper, ternauwernood, nauwelijks . Hy 
kue it - f erkrapje, hij kon het nauwelijks 
verkroppen. 

'angel, [a1)al] s.m., -s. Angel; angel (steek-
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orgaan van bijen, wespen enz.). 
'angelje, [äJ)alja] v., angele, angele . 

Angelje; hengelen, met de hengel vissen. 
-> henge/je. 

'angelswatter, s.n. , -> ongelswatter. 
a'nys, [anis] s.m. & s. n. Anys; anijs. 
a'nysmulke, s.m. Anysmolke; anijsmelk. 
'ankel, [al)kal] s. n., -s. Ankel ; enkel, ge-

wricht tussen been en voet. 
'anker, [aJ)kar] s.n. , -s. Anker; anker. It -

dalsmyte, fale hete, het anker uitwerpen, 
laten vallen . To'n -, voor anker. ---} leg
ger. 

'ankergreeuwn, s. m. Ankergrûn ; anker
grond. 

'ankerje, [äI)karja] v. , ankere, ankere . 
Ankerje; ankeren . 

'ankerketting, s.m. Ankerkeatling; anker
ketting. 

'ankerteeuw, s.n. Ankertou ; ankertouw. 
an'tenne, [antf:lla] s. m., -s . Antenne; an

tenne. 
'antwes, [antves], s. n., antwezzen [antve

zan] ; 'antweurd, [antvö.at] s. n. « Ned. ), 
-en [antvö.adan] . Antwurd; antwoord. # -
jaan (op) , antwoord geven (op). Net om 
in - ferlegen sitte, steeds een antwoord 
gereed hebben . 

'antweurd, s.n. , -> antwes. 
'antweurdje, v., -> antwezje. 
'antwezje, [antvezja] v., antwezze, antwez

ze; 'antweurdje, v. [antvö.adja] « Ned. ), 
antweurde, antweurde. Antwurdzje; ant
woorden. # - op, antwoorden op. 

a'part, [apa(r)t] adj . & adv. Apart ; apart. 
Wat op in - stok papier schrieuwe, iets op 
een apart, afzonderlijk stuk papier schrij
ven. Wat -s, iets bijzonders. # - nimme, 
uitnemen, afzonderen. 

'apel, [a:pal] s.m. , -s. Appel , apel; appel. # 
Feur in - en in ooi, voor een appel en een 
el. 

'apelbaim, s.m. Appelbeam; appelboom. 
'apelbleu, s.m. Appelbloeisel; appelbloe-

sem. 
'apelpit, s.m. & s.f. Appelpit ; appel pit. 
'apelsap, s.n. Appelsop; appelsap. 
apel'syn, [a:palsin] s. m. <zeldz.>, -en. Si-

nesappel; appelsien, sinaasappel. -> sy
nesapel. 
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'apelsmots, s.m. Appelsmots; appelmoes. 
-> smots. 

'apenut, s.f. Apenut; apenootje, aardnoot je, 
ol ienootje, pinda. 

'apetoer, [a:pa]- s.m. Poepetoer; moffen
toer, heksentoer, moeilijk karwei. 

a' postel, [ap:Jstal] s. m. , -s. Apostel ; apos
tel. 

appa 'raat, [apara:t] , [apara:t] s. n., appara
ten. Apparaat; apparaat. 

'apper, [apar] s.m. , -s. Oper, opper; opper, 
op het land opgestapelde hoeveelheid 
hooi. 

'apperje, [aparja] v., appere, appere. 
Operje, opperje; opperen , aan oppers zet
ten. 

'apperstal, -[stal] s. m. Opersteal ; zichtbare 
plaats waar een opper gestaan heeft. 

a'pril, [aprIl] s.m. April; april. 
ap'teek, [apte:k] s.m., apteken. Apteek; a

potheek. 
ap'teker, [apte:kar] s.m. , -s. Apteker; apo

theker. 
'arbeid, [ark i t] s.m. Arbeid; arbeid. 
'arbeider, [arb:.idar] s. m. , -s. Arbeider; 

arbeider. 
'arbeidje, v., arbeide, arbeide. Arbeidzje; 

arbeiden. 
'argel, [argal] ; 'orgel, [orgal] ; s.n., -s. Oar

gel; orgel. 
'argeldrooier, s.m., -s. Oargeldraaier; 

orgeldraaier. 
'argeleus, [argalö:s]. adj. & adv. Argeleas; 

argeloos. 
'argelje, [argalja] v., argele, argele. Oar

gelje; orgelen , het orgel bespelen. 
'argelman, s.m. Oargelman ; orgelman. 
'argelspylder, s.m. Oargelspylder; orgel

speler. 
'argelspylje, v. Oargelspylje; orgel spelen . 

Hy sit to -n, <Fr.> hy sit te oargelspyljen ; 
hij zit orgel te spelen. 

arge'nist, [arganlst] s.m., -en. Oargeli st; 
organist. 

ark, [ark] s.n . Ark; gereedschap, werktui
geen). -> gereedschap, reeuw. 

ark, [ark] s.m. & s.f., -en (als s. m.), -e (als 
s.f.). Ark, arke; ark, bepaald vaartuig. 

'armje, [armja] v., arme, arme. Earmoed-
zje; zeuren, lamenteren. omarmje. 

at 

'arregat, interj ., -> harregat. 
ar'tykel, [artikal] s. n. , -s. Artikel; artikel. 
as, [as] s.m., -sen. As; as, spil. De - fan in 

wooin, de as van een wagen. 
as, [as] conj. As (niet in bet. 7); als (in bet. 

I , 4, 5 en 6) , dan (in bet. 2). 1. evenals, 
zoals (in vergelijkingen). - aft, alsof. 
(Ge)lyk, so -, evenals, zoals . -> (ge)lyk, 
so, so't. Krekt -, net (zo)als. -> krekt. SO 
... - ... , zo ... als ... ; <zeldz.> zowel ... als 
... SO grien - gos, zo groen als gras. Der't 
ie schien is, der is it gefaar feur braun so 
got net - op eeuwre plakken, <Fr.> dêr't 
it skjin is, dêr is it gefaar foar bran sa 
grut net as op oare plakken ; waar het 
schoon is, daar is het gevaar voor brand 
niet zo groot als op andere plaatsen. 
Tjoster - 't der wie!, donker dat het daar 
was! SO fandei - meurn, zowel vandaag 
als morgen. 2. dan (in vergelijkende zin
nen met een vergrotende trap). Gotter, 
mair -, groter, meer dan. -> dan. 3. alsof 
(in zinnen die de woordvolgorde van een 
vraagzin hebben). Hy duech, - kue er us 
net mair, hij deed, alsof hij ons niet meer 
kende. - , at. 4. in de hoedanigheid van. 
Hy fuer - metreus op in got schip, hij 
voer als matroos op een groot schip. -
ben wie se al got, als kind was ze al 
groot. 5. wanneer. - wy aankomme, is it 
al tjoster, als we aankomen , is het al 
donker. Asto [asto] , aste [asta] oonkom
ste, is it al tjoster, als jij, je aankomt, is 
het al donker. 6. indien . Wy fytse allene -
't meu weer blieulVt, wij fietsen alleen als 
het mooi weer blijft. 7. <zeldz.> toen . -> 

dà 't. - wy der wier komen, wie ales 
eeuwrs wezzen, toen wij daar weer kwa
men, was alles anders geworden . # Niks -
... , niets dan ... , slechts ... , alleen maar ... 
Ginie/l - ... , niemand behalve ... , alleen 

asje'blyft, [asjablift] adv. & interj . Asje-
bleaft; alstublieft. -> blyft. 

ast, -> as, at. 
aste, -> as, at. 
'aster, [astar] s. m. , -s. Aster; aster. 
at, [at] conj. (onderschikkend). At; als (in 

bet 1). 1. wanneer. - er maar komt, als 
hij maar komt. Ats/o [asto] , atste [asta] 



atter 

maar komste, als jij , je maar komt. 2. 
in:as -, alsof. -+ aft, as. Hy dûech, as - er 
us nel ma ir kue , hij deed , alsof hij ons 
niet meer kende. 3. gebruikt na een 
pron., prep., adj . of adv. aan het beg in 
van een bijzin (blijft in het Ned. 
onvertaald). -+ dà 'l, dy't, jo 't, naai 'I, wa, 
wer't. Dal is in saak dy - net bleuI, dat is 
een zaak, winkel die ni et bloeit. Dy - it 
seich, hij die het zag, wie het zag. Dà -
fecl7le feur il behaud fan LIS meuje taal, 
zij die, wie vechten voor het behoud van 
onze mooie taal. De beut, jo - op 'e kap 
drieuwt, de boot, die op z'n kop drijft. 
Minsken dà - it eilanders nach prate 
wille, mensen die nog Schiermon nikoogs 
willen spreken . Al naai - de geweunte is, 
al naar de gewoonte is. Ho kotser it 
deure, ho jeeuwer - ik it hew, hoe korter 
het duurt, hoe liever ik het heb. Yn 'e 
jieren dà - ik hier net wene, in de jaren 
toen ik hier niet woonde. De hekken wer 
- it gued aan hange, de haken waar het 
spul aan hangt. Jo seich de beut naai so 
lang - se kûe , zij keek de boot na zolang 
ze kon . 

'atter, [atar] s.m., -s. Otter; otter. 
aud, [a. \;It] (aude [a.\;Ida] , [a. \;Ira]) adj. & 

s. n., -er [a.\;Idar], -st. Ald (niet in bet. 3); 
oud (in bet. I). 1. een zekere ouderdom 
bezittend. In faam fan acht jier -, een 
meisje van acht j aar oud. De -e talen, de 
oude talen. In dei -er wezze, een dagje 
ouder worden. Op iens -e dei, op zijn 
oude dag. - en nee, oud en nieuw. Jong 
en -, - en jong, jong en oud, klein en 
groot, kinderen en volwasenen. ft -e en it 
neje, het oude en het nieuwe. De -en, de 
ouden van dagen ; de voorouders. De -ste, 
de oudste, het oudste ki nd van een gezin . 
De -sten, de oudsten, de voormannen, de 
leiders van het volk. Fan -s, van ouds. In 
aud-burgemeester, aud-eilander, aud
pastroonder, een oud-burgemeester, oud
eilandbewoner, aud-postbode. 2. gebruikt 
om een positieve of negatieve gevoels
waarde t.o.v. een bepaalde persoon of 
zaak uit te drukken (met het art. i1/., een 
pron.dem. of een pron .poss.; blijft in het 
Ned. vaak onvertaa ld). In -en sLIplap, 
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supper, sûpstrat, een ouwe zuiplap, zuip
schui t. In -en swûeger, wroffer, een ouwe 
zwoeger, ploeteraar. In -en leugenaar, 
een verstokte leugenaar, een aarts leuge
naar. In -en schripper, een noeste wer
ker, iemand die altijd druk in de weer is. 
Jo is in - jlechtergal , zij is erg uithui zig. 
Haud op mooi dyn -e jlatsen, houd op 
met je ( malle) fratsen. H ee r dà -e ben 
'reis, hoor die kinderen nu toch eens. Dy 
-e ryn haudt maar aan, het regenen 
houdt maar niet op. Dà -e nejenvetske 
gedwaanten, die moderne gewoonten 
ook. Do mooi dyn - geklets, jij ook altijd 
met je eeuwige geklets. Hy wes seesiek 
fan dat - kakogeljen, hij werd zeeziek 
van al dat geslinger en gestamp (van het 
schip). Heit aik mooi syn - geswûech, va
der ook altijd met zijn eeuwige gezwoeg. 
Ho kryste it yn dyn -e hole, hoe krijg je 
het in je hoofd! Fale eilanders binnefeur 
't - jild ieuwr de dyk gien , veel Schier
monnikogers zijn om dat eeuwige geld, 
altijd en eeuwig om den brode aan de 
vaste wa l gaan wonen. 3. niet alder, 
d. w.z . n iet of minder geschikt om er een 
bepaald werpspel mee te spelen (van 
paarlemoeren knopen). -+ alder. # SO -
as de wereld, <Fr.> sa aId as de wrald; 
zo oud als de weg naar Kralingen. Ho 
-er, ho gekker, hoe ouder, hoe gekker. 
Oles by it -e /iete, alles bij het oude la
ten. Wier de -e wazze, weer de oude zijn . 

iepel, jo . 
aud'bakt, adj . AId; oudbakken (van 

brood). De bale wie in bytke -, het brood 
was een beetje oudbakken. 

'audbeite, s. m. Alde pake; overgrootvader. 
- ) ieuwrbeite. 

'audbep, s.f. Alde beppe; overgrootmoeder. 
- ) ieuwrbep. 

aud'bunder, s. m. (Ald-)buorman; (oud-)
buurman . 

aud'bunster, s.f. (Ald-)buorfrou; (oud-)buur
vrouw. 

aud(e)jiers'dei, s.m. Aldjiersdei ; oudejaars
dag. 

aud(e)jiers'jaune, s.m. Aldji ersjûn ; oude
jaarsavond. 

aud(e)jiers'nacht, s.m. Aldjiersnacht; ou-
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dejaarsnacht. 
aude'jued ; aure'jued; s.plur. Aldelju ; (de) 

oude lui, de ouders. -> jued. 
'auder, [a.l:Idar] s.m., -s. Alder; ouder. Dat 

gie f an - op ben ieur, dat gaat van ouder 
op kind over. Dà ben hemde f ale f an har 
-s, die kinderen houden veel van hun ou
ders. 

'auderdom, [a.l:Idardom] s.m. Alderdom; 
ouderdom ; ook voor: leeftijd. 

'auderIik, adj. Alder lik; ouderl ijk. It - hûs, 
het ouderlijk huis. 

'auderIing, [a.l:IdarllrJ] s.m. , -en. AJder
ling; ouderling. 

auder'wetsk, [a.l:IdarvEtsk] adj. & adv., 
-er. AJderwetsk; ouderwets. -> audmud
derich. 

'audeume, s.m. AJdomke; oudoom. 
aud'faam, s.f. Aldfaam; oude vrij ster, ou

dere ongetrouwde vrouw. -> audfreesrer. 
'audfaar, [a.l:Itfa:r] s.m., -s. Aldfaar; oud

vader, voorvader. 
aud'freester, s.f. Aldfaam; oude vrij ster, 

ongehuwdevrouw. -> audfaam,freesrer. 
'audheid, -[hE .it] s.m., -heden -[he:dan] . 

Aldheid ; oudheid. # De gryse -, de grijze 
oudheid. 

aud'jier, s. n. Aldjier; oudjaar, oudejaar. 
aud'manjuedeh6s, s.n . AJdmannehûs; ou

demannenhuis. 
aud'meudrich, -[mö:drax] ; aud'mud

derich , -[mödarax]; aud'meudsk, 
-[mö:tsk) ; aud'mudsk, -[mötsk] ; adj. & 
adv. Aldmoadrich; ouderwets. In - kleec/
j en, din g, een ouderwetse jurk, een ou
derwets ding. Jà binne alryd - yn 'e 
klaine, zij dragen altijd ouderwetse kJe
ren , zij zijn nooit naar de (nieuwste) mo
de gekJeed. - , auderwersk, meudrich. 

aud'meudsk, adj . & adv. , - , audmeudrich. 
aud'mudderich, adj . & adv., - , audmeud

rich. 
aud'mudsk, adj . & adv., -> audmeudrich. 
'audmutjen, s.f. Aldmuoike; oudtante. 

mutjen. 
audsk, [a.l:Itsk] adj . & adv., -er. Aldsk; ou

welijk. Der - ut sjain, er ouwelijk uitzien. 
-e bale, oud brood. 

'audtjen, [a .l:Itjan] s.n., audrjes [a ' l:Itjas]. 
Aldsje; oudje. 

avvanseerje 

aud'wyf, s.n. Aldwii f; oudewijven, soort 
gekruide koek. 

au'gurk, [a.l:I9örk] s.m., -en. Augurk; au
gurk. 

au'gustus, [a.l:I9östas] s.m. Augustus; au
gustus. 

aunst, [a.l:In (t)st] s. m., -en. Eangst(me): 
angst. # Yn -, in angst. 

'aunstich, [a.l:In (t)stax] adj ., OLlI1sriger 
[a.l:In (t)stagar] , -sr. Eang; angstig. # -
\Vazze fe ur ... , bang zijn , duchten, vrezen 
voor ... - \Vazze dar ... , bang zijn , 
duchten, vrezen dat ... Wy binne - dat dir 
net lang mair deure, wij zijn bang, WIJ 

vrezen dat dit niet lang meer duurt. 
aure'jued, s. plu r. , -> audej ued. 
'auto, [a.l:Ito:] S. I11 ., - 's . Auto; auto. 
'autobus, s.f. Autobus; autobus. 
auto'maat, -[ma:t] s. m., -maten. Auto

maat ; automaat. 
auto'matys, adj . & ad v. Automatysk; auto

matisch. 
'avejochts, [a:vajoxs] adj . & adv. Ave

rjocht(s); averecht(s). 
'avend, [a: van t] S. I11 . In : 'n avend [na:vant] 

« Ned.), goedenavond. -> navend. 
aven'tieuwr, [a:van ti .l:Ir]; avven'tieuwr, 

[avanti.l:Ir] ; s.n. , -en. Aventoer; avontuur. 
# Op (\liyld) -, <Fr.> op (wyld) aventoer ; 
op avontuur, op goed geluk. Op - urgain , 
op avontuur uitgaan, er op goed geluk op 
uit gaan , er op uit gaan 0111 zijn geluk te 
beproeven. Wy binne der op wyld - hanne 
gien, wij zijn er op goed geluk heen ge
gaan . 

aven'tieuwrje, [a:vanti .l:Irja] v., avenrieuw
re, aventieuwre; avven'tieuwrje, [avan
ti.l:Irja] v., avvenrieuwre, avventieuwre. 
Aventoelje; avonturen, wagen, ri skeren. 
Wy motte it maar -, we moeten het er 
l11aar op wagen . 

aven'tieuwrlik, [a:vanti .l}flak] ; avven'tieuwr
lik, [avanti .l:Irlak]; adj . & adv. Aven
toerlik; avontuurlijk. 

avvan'saasje, [avansa:sja) ; avve'saasje, [ava
sa:sja] ; S.I11 . Ave(n)saasje; voortgang, 
schot. 

avvan'seerje, [avansLarja] v., avvansere, 
avvansere; avve'seerje, [avasLarja) v., 
avvesere , avvesere; avvan 'sere, [avan-



avvansere 

sI.ara) V., avvanseersde [avansI.azda) , 
avvanseers(d) [avansI.as(t»); avve'sere, 
[avasI.ara) V. , avveseersde [avasI.azda], 
avveseers( d) [avasI.as(t»). Ave(n)searje; 
avanceren, opschieten, voortmaken, vor
deren . ..... opsjotte. 

avvan'sere, v. , ..... avvanseerje. 
avve'kaat, [avaka :t] s. m., avvekaten. Ab-

bekaat; advocaat, pleiter. 
avven'tieuwr, s. n. , - > aventieuwr. 
avven'tieuwrje, v. , - > aventieu~Vlje. 

avven'tieuwrlik, adj . & adv. , ..... aven-
tieuIVr/ik. 

avve'saasje, s.m., ..... avvansaasje. 
avve'seerje, v., ..... avvanseelje. 
avve'sere, v., ..... avvanseerje. 
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'azem, [a:zam) s.m. Azem ; asem, adem. # 
Af ter, butten - retje, wazze , buiten adem 
raken , zijn . Nooi - hymje , naar adem hij
gen, naar adem, lucht snakken. Op -
komme, op adem komen ...... ûtpûste. De -
ynhaude, de adem inhouden . Gin - jaan, 
geen asem, geen an twoord geven . ..... Ion. 

'azemje, v. , azeme, azeme. Azemje; ase
men, ademen. 
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B 
b, [be:] s. m. B; b. -+ a. 
bà, [ba] interj. Ba; ba, bah, uitroep van af

keer of walging. -+ boe, hà, poe. 
baal, [ba:l] s.m. , balen. Baal ; baal. In -

mal, een baal meel. 
baal, s.m., -+ bal. 
baalch, [ba:lx] s.m., baalgen [ba:lgan] ; 

'baalge, [ba:lga] s.m. , -no Balge; blaas
balg. 

Baalch, [ba:lx] nom. prop. De Balch ; De 
Balg (het oostelijk deel van het ei land 
Schiermonnikoog). 

'baalge, s.m ., -+ baaleh. 
'baalje, [ba:lja] s.m. , -s. Baalje; balie, gro

te kuip, tobbe. # Hy sit der mooi in got
ten - tee , hij zit daar met een grote mok 
thee. -+ teil, tobbe. 

'baalke, [ba:lkal; 'balke, [balka] ; s.m. , -no 
Balke; balk. 

'baalkenbree, [ba:lkan]- ; 'balkenbree, 
[balkan]-; s.m. Balkenbrij ; balkenbrij . 

baan, [ba:n] s.f. , bane. Bean(e), beanne; 
boon. # Brunne bane, bruine bonen. Wyte 
bane, witte bonen . Goffe bane, tuinbo
nen. Aitse en bane, erwten en bonen . Yn 
'e bane wazze, in de bonen zijn, zitten, in 
de war zijn (van personen). -+ ba uwe, 
wiize. 

baan, [ba:n] s.m. , banen. Baan ; baan, 
(aangelegde) weg. De - fan de son, mone, 
de baan van de zon , maan . Op 'e - ree
rone, op de ijsbaan schaatsen. # Op 'e -
wazze, op de baan, in de weer zijn , bezig 
zijn . -+ sehrip, spar, spier, teeuw, tre
wyn, weer. Fan de - wazze, van de baan , 
niet meer in behandeling, niet meer aan 
de orde zijn . Naeh op 'e kale - siNe, nog 
niet veel huisraad hebben. 

'baanbleer, s.f. Branblier; brandblaar. -+ 

braunbleer. 
'baanfoger, s.m., -+ baanfooier. 
'baanfooier, -[fo:iarJ; 'baanföger, -[6:

gar] ; s.m., -s. Baanfager, baanfeier; 
baanveger. 

'baangles, s.n . Branglês; brandglas. 

'baanheeuwt, s. n. Brii nhout, barnhout ; 
brandhout. 

'baanplak, s.n . Branplak; brandplek, 
brandwonde. 

'baansalve, s.m. Brii nsalve; brandzalf. 
baansk, [ba:n(t)sk] adj . Branderich ; bran

derig, aan brand doende denken . - rukke, 
branderig ruiken . 

'baant jen, [ba:ntjan] s.n., baantjes [ba:n
tjas]. Baan; baan, baantje, betrekking. # 
Infast -, een vaste baan , betrekking. 

'baanweeuwne, s.m. Briinwûne; brand
wond. 

baar, [ba:r] s.f. , bare; bier, [bi .ar] s.m. , 
-en. Bier; baar, draagbaar. 

baar, [ba :r] adj . In: - jild, <Fr.> baar jild; 
baar geld, klinkende munt, gereed geld. 

baars, [ba:(r)s] s.m. «Ned.), baarzen 
[ba:(r)zan]. Bears; baars. 

baas, [ba:s] s.m. , bazen [ba:zan]. Baas; 
baas. De aude -, de ouwe baas, de oude 
man. In ienfaudigen, lytjen -, een een
voudig, klein mannetje. # Dat is in hele 
-, dat is een baas, dat is een kanjer ; ook: 
dat is iets ontzagwekkends in zijn soort. 
De - wazze, spylje (ieuwr) , de baas zijn , 
spelen (over). len de - wazze, iemand de 
baas (at) zijn , iemand overtreffen. Hy is 
syn ooin -, hij is zijn eigen baas. -+ booi. 

baat, [ba:t] s.m. Baat; baat. # - fiine by, 
baat vinden bij. 

'baazje, [ba:zja] v., baze, baze. Baazje, 
baasspylje; bazig zijn, de baas spelen. 

'babbelje, [babalja] v., babbele, babbele. 
Babbelje; babbelen. 

bad, [bat] s.n. Bad; bad. # In - nimme, een 
bad nemen. 

bad, [bat] ; bod, [bot] ; s.n . Bod; bod. # In -
dwaan op, een bod doen op. Oon - kom
me, wazze, aan bod komen , zijn. 

'bade, [ba:da] v., baadde, baad. Baaie; ba
den. 

'badfolk, s.n. Baaigasten ; badgasten . -+ 

badjued. 
'badgast, s.m. Baaigast; badgast. 



badgued 

'badgued, s. n. Baaiguod ; badgoed. 
'badhanduek, s.m. Badhandoek; badhand-

doek. 
'badhtis, s.n. BaaÎh ûs; badhuis. 
'badjas, s. m. Baaijas; badjas. 
'badjen, [bat jen] s.n., badjes [batjes] . 

Ba(a) itsje; baadje, bepaald bovenkleding
stuk voor mannen ; ook voor: werkkiel. -> 

hes. 
'badjued, s. plur. Baaigasten; badgasten , 

strandgasten. - , badfolk. 
'badkoets, s.f Baaikoets; badkoets. 
'badkomer, s.m. Baaikeamer; badkamer. 
'badkup, s.f Baaikûp; badku ip. 
'badmeester, s. m. , -> badmester. 
'badmester; 'badmeester, «Ned.); s.m. 

Baaimaster; badmeester. 
'badmuts, s.f. Baaimûtse; badmuts. 
'badpak, s. n. Baaipak; badpak. 
'badplaats, s.m. & s.f Baaiplak; bad

plaats. 
'badstuel, s.m. Baaistoel; badstoel, strand

stoel , wi ndstoel. - , straunstûel. 
'badtiid, s.m. Baaiseizoen; badseizoen. 
'baffelje, [bäfelje] v., baffele, baffele. 1. 

wädzje; langzaam en moeizaam lopen; 
ook voor : klossen, op zware, plompe wij
ze lopen. -> heuvelje, kiosk je, tjaskje, 
tjolve, tjoterje. Jà bajfelen [roch de mo
de, it molle saun hanne, ze li epen lang
zaam en moeizaam door de modder, het 
mulle zand. 2. wädzje; met vu i Ie voeten 
of schoenen (de vloer) bevuilen. Dà mos
te net mooi dyn smarge fatten yn hus -, je 
moet niet met je vuile voeten door het 
huis sjouwen (en het zo bevuilen). -> 

waadje. 
'baffels, [bäfe l(t)s] s. plur. Wäders; grote, 

lompe schoenen. Kom net mooi sokke -
oon yn hus, kom niet met zulke grote, 
lompe schoenen aan in hui s. - , kloskers. 

ba'gaazje, [baga:zje] s. m. Bagaazje; baga
ge. 

ba'gaazjedrager, s. m. Pakjedrager; baga
gedrager. 

'bage, [ba :ga] s.m., -no Beage; gareel. --)0 

sylbage. 
'baggelertorf, s.m., -> baggertorf 
'bagger, [bager] s. m. Bagger; bagger. 
'baggerje, [bagerje] v., baggere, baggere. 
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Baggerje; baggeren. De fiskers mosten in 
heel ieuwn (troch it slyk hanne) -, de vis
sers moesten een heel eind door het slijk 
baggeren, waden. -> paazje, waadje. 

' baggertorf; [bager]-; 'baggelertorf, [ba
geler]- ; s. m. Baalder(tur t), baggel(d)er
(turf) , baggerturf; baggelaar, bagge
laar(s) turf. 

baim, [balm] s.m. , bimmen [brmen]. Beam 
(in bet. 1), boom (in bet. 2) ; boom. 1. be
paald hoog opgaand, houtachtig gewas. 
2. va b om. -+ klue!, dru/, klei, kleut, 
rain. # In kairel as in-, een kerel als een 
boom. Twisken - en bast, tussen tafell a
ken en servet. 

'bai ast, s. m. Beambast; boombast. 
'baimje, [balmje] v., baime, baime. Borne, 

boomkje; bomen, een vaartuig met een 
vaarboom voortbewegen. 

'baimkreun, s.f. & s.m. Beamkroan, beam
hun ; boomkruin . 

'baimk rupper, s. m. Beamkrûper; boom
luipertje. 

'baimslupper, s. m. Beamkekladder; boom
sluiper. 

'baimsprut, s.m. Grutte beamwoartel ; gro
te boomwortel. - , sprûl. 

'baimstam, s.m. Beamstam; boomstam. 
'baimstronke, s.m. Beamstronk; boom

stronk. 
'baimtak, s. m. Beamtûke; boomtak. -> 

eenn. 
bain, -> bidde, biede . 
baït, [bal t] s.m. Piid; pit, geestkracht, fut. 

Der sit gin - yn dy jonge, er zit geen pit 
in die jongen. -> fni t, gale, kriich, pit. 

bait, [balt] s.m . .... , betten [boten]. Ljisk
lears, lange lears; stevel, li eslaars, lange 
laars. By 't fiskjen hiene se betfen oon, 
bij het vissen had men lange laarzen, 
li eslaarzen aan. # Hezze betten, harde 
laarzen. -> krukke. -> stevel. 

bak, [bak] s. f. , -ke, bóke [b::J:ke] .... . Bak; 
bak, doosvormig voorwerp om iets in te 
bergen. 

bak, [bäk] s. m., -ken. Bak; beschuit. --t 

twubak. 
'bakbues, s.n. Bakboard ; bakboord. # 

Ieuwr, oon -, over, aan bakboord. 
'baker, [ba:ker] .f. , -s. 1. Baker, baakster ; 
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baker, kraamverzorgster. -> kraimwar
ster. 2. <zeldz.> snoar ; schoonzuster, 
zwagerin (vroeger veel als baker optre
dend). -> scheunsoster, snaarske, snaar. 

' bakerje, [ba:karja] v., bakere, bakere. 
Bakerje; bakeren , het pasgeboren ki nd en 
de kraamvrouw de eerste tijd na de be
valling verzorgen. -> kraimwatje. 

'bakerkóer, s. m. Bakerkoer ; bakermand. 
' bakfol, s. n. Bakfol; bak, hoeveelheid die 

een bak kan bevatten. In - schyl, een bak 
schillen (a ls afval of beestenvoer). 

'bakjebreuje, [bakjabrö:ja] v. bakjebreu
de, bakjebreud. Pi ksji tte; bep. spel spe
len, waarbij een baksteen (waarop een 
geldstuk ligt) omver moet worden gewor
pen. 

'bakjen, [bakjan] s. n., bakjes [bakjes] . 
Bakje; bakje. In keuperen -, een koperen 
bakje. 

'bakke, [bäke] v., bakte, bakt. Bakke; bak
ken. Bakte fisk, gebakken vis. 

'bakkebes, [bake]- s. n. Bakkeburd; bakke
baard . 

'bakker, [baker] s.m., os. Bakker; bakker. 
bakke'ree, [bäkere:] s.m., -ën. Bakkerij ; 

bakkerij . 
bakke'rinne, [bakerlne] s.f., -no Bakkerin

ne; bakkerin . 
'bakseilhelje, onregelm.v. Bakseilhelje; bak

zeilhalen. 
'baksel, [bakse l] s.n., os. Baksel; baksel. 
'bakseud, s. m. Baksoad, baksoadsje; bak

zootje. 
'bakstaach, s.m. Baksta(a)ch; bakstag . 
'bakstien, s. m. Baksti en; baksteen. -> frie 

ze. 
'baktafel, s.f. Baktafel; werkbank van een 

bakker. 
bakte'bole, s.m. Soarte fan boffert; soort 

tulband (vroeger een specialiteit op 
Schiermonnikoog). - wes fan mal mooi 
fet, seriine en krieuwden yn in moge 
bakt, baktebale werd van meel met vet, 
rozijnen en kruiden in een grote kookpot 
gebakken (later ook wel in een vleespan). 
-> trombale . 

'bakterm, [bak]- s.m. Earsterm; endel
darm. 

bal, [bal] s.m., -len; baal, [ba: l] s.m., ba-

balt jen 

len. Bal ; bal. In ly fjen -, een balletje. 
bal, [bal] ; bol, [bol]; adj. & adv. , -Ier, -st. 

Bol; bol. 1. bolvormig, gerond. Haal en 
-, hol en bol. 2. (m.b.t. de wind) zachtjes 
waaiend en aangenaam van temperatuur. 
In -len lVi in, een bolle wind. 

'balje, [balje] v., balie, balIe. Bolje; bollen, 
bol (gaan) staan . De seilen bafje yn 'e 
wiin, de zei len bollen in de wind. 

'balke, s. m. , -> baalke. 
'balkenbree, s.m., -> baalkenbree. 
'balkje, [balkje] v. , balke, balke. Balte; 

balken (van een ezel). 
'ballast, [balast] s.m. Ballêst; ballast. 
'ballastscheppe, v., -> ballastsjotte. 
'ballastschop, s.f. Ballêstskeppe; ba ll ast-

schop. 
'ballastsjotte, onregelm .v.; 'ballastschep

pe, v. Ballêst sjitte, in skip (be)ballêstje; 
een schi p ballasten, van ballast voorzien. 

balle'beusjen, [balebö:sjen] s.n ., balle
beusjes [balabö: sjes]. 1. Krintepofke; 
krentenbol. -> balt jen, krintebroodjen. 2. 
oaljekoek; oli ebol. - ) uljekueke. 3. bolle
buisje; bollebuisje, poffertje (met krenten, 
in een ballebeusjespan in boter gebak
ken). 

'ballebeusjespan, s.f. Boffertsjepanne; pof
fertjespan, koekepan met ongeveer zes 
uithollingen, voor het bakken van baIle
beusjes. 

bal'lon, [balon] s.m., -nen. Ballon; ballon. 
'balsem, [balsem] s.m. Balsem; balsem. 
'balsemje, v., balseme, balseme. Balsemje; 

balsemen. 
bal'stjtierich, [bälstjü. erex] adj. & adv. 

Balstjoerich; balsturig. 1. ongezeglijk, ei
genzinnig, onhandelbaar (in z. van ki nde
ren). In balstjuerigen jonge, een onge
zeglijke jongen. 2. opgewonden, druk , 
overstuur. Elkenien is gelyke -, iedereen 
is even opgewonden. 3. onstuimig, ruw, 
wild (van zee, wi nd). De see wes sà -, 
dat de golven ieuwr it schip hanne slue
gen, de zee werd zo onstuimig, ruw, dat 
de golven over het schip heen sloegen . 

'balt jen, [balt jan] s.n. , balfjes [baltjasl Bol
tsje, krin teboltsje, krintepofke; krenten
bol, krentenbroodje (op de oven vloer ge
bakken). - ) ballebeusjen, krintebroodjen. 



bambydich 

bam'bydich, [bambidax] adj . Bambidjch , 
bombidich; onbehouwen , onmanierlijk 
groot. Hy hie so'n bambydigen hued op, 
hij droeg zo'n onbehouwen grote hoed. 

bam'bylich, [bambilax] adj . In : - wazze, 
van streek zijn. - ) ieuwral, ieuwrstjuer. 

ba'naan, [bana:n] s.m., bananen. Banaan; 
banaan. 

ba'naneschyl, s.m. Bananeskyl ; ban anen
schil. 

'bane, [ba: na] v., baande, baand. 1. Baar
ne; branden. 2. jachtsje; onrustig, opge
wonden lopen. Der komt er aan -n, daar 
komt hij aan vliegen. # - wille as in here, 
as reid, wi llen branden als een lier, als 
oli e. It (wes) baant my op 'e lippen, het 
(woord) brandt mjj op de lippen. 

'banestaak, s.f. & s.m. Beanstök; bonen
staak. 

bang, [balJ] adj ., -er, -st. Bang; bang. # -
feur ... wazze <zeldz.>, bang voor. .. zijn. 

benaud. - weer, boos, onstuimig, ruw 
weer. - ) bjoster, bleusterich. 

'banjo, [banjo:] s. m., - 's. Banjo; banjo. 
bank, [bä1)k] s. m., -en. Ban.k (niet in bet. 

4); bank (niet in bet. 4). 1. bepaald 
zitmeubel ; bepaald werkmeubel. Feur 
hus op 'e - sitte, voor het buis op de bank 
zitten . 2. verheffing van de zeebodem. 
De -en fale druch, de banken vallen 
droog. It schip straunge op ien fan de 
gefaa rlikste -en, het schip strandde op 
één van de gevaarlijkste banken. 3. fi
nanciële instelling; bet gebouw waar de
ze instelling gevestigd is. Jild op 'e -
bringe, hawwe, geld op de bank brengen, 
hebben. 4. t een soort ledikant waarop 
een ern stig zjeke werd gelegd, omdat hij 
daar beter verzorgd kon worden dan in 
de bedstede (de zieke kwam dan yn 'e 
bank) . # Yn 'e - leze (zie bet. 4), ernstig 
ziek zijn , ten dode opgeschreven zijn . -+ 

stuel. 
ban'ket, [balJkEt] s. n., -ten. Banket; ban

ket. 
ban'ketlatter, s.m. Banketletter; banket

letter. 
'bankje, [bi'uJkja] v., banke, banke. I. In : It 

hier af der net - kinne, <Fr.> earne net 
bankje kinne; het ergens niet kunnen uit-
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houden, volhouden. Hy kue it der net 
bankje fan 'e stank, hij kon het daar niet 
uithouden door de stank. 2. t temperen 
(van het vuur van een stoomschip in de 
haven). It fjuer -, het vuur van een 
stoomschip in de haven temperen. 

bar, [bar] s.m. Bar; beu rt. # Oon - wazze, 
<Fr.> oan bar wêze; aan de beurt zijn . - ) 
beurt, tom. 

bar, [bar] adj . & adv. Bar; bar. 1. guur, 
koud. In -ren winter, een barre winter. 2. 
zeer, erg. - druevich, erg droevig. 

'barger, [bärgar] s.m ., -s. Borger; eigen
heimer, bepaalde eetaardappel. 

' barje, [barja] v. , ik barje, do bOreste 
[b:nasta], hy bare [b:na] , wy, je, jimme, 
jà barje; bare, bare; 'beurje, [bö.arja] v., 
beure, beure. Boarje; boren. -+ beur. 

bark, [bark] s.m. , -en. Bark; bark, soort 
zeilschip. 

'barkje, [barkja] v. -.. , barke, barke. Blaf
fe; blaffen. - ) blaffe. 

barm, [barm] s.m. , -en. Berm, barm; berm. 
barm'hetsich, [bärmhEtsax] adj . & adv. 

Barmhertich ; barmhartig. 
'barrnslait, s. m. Bermsleat; bermsloot. 
'barometer, [ba:ro:me:tar] s. m. Barome

ter; barometer. 
barre'bysjes, [bärabisjas] s.plur. In : Naai 

de - gain, naar de barbiesjes gaan, ten 
onder gaan. - ) bysjes. 

'barrels, [baral (t)s] s.plur. 1. In : Oon -, 
<Fr.> oan barrels; aan , in gruzelemen
ten , in stukken, kapot. -+ grus, pysjes. ft 
liech aan -, het lag aan scherven. 2. In : 
Aude - fan ... , oude, versleten ... (alleen 
m.b.t. voorwerpen die paarsgewijs voor
komen). Aude - fan schuene, oude, afge
trapte schoenen. Aude - fan hOze, oude, 
versleten kousen. 

'bassel, [basal] s.m., -s. Boarstel; borstel, 
schuier. 

'basselje, [basalja] v., bassele, bassele. 
Boarstelje; borstelen, schuieren. 

'bassets, [basal(t)s] s. plur. (Barge)boar
stels ; borstel s, varkensborstels. -+ swyne
bassels. 

bast, [bast] s.m. , -en. Barst; barst. 
bast, [bast] s. m., -en. Bast; bast. 1. schors ; 

laag tussen de schors en het bout. -+ 
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baim. 2. dop, bolster. De - fan in nût, de 
dop, bolster van een noot. - > (nutte)dap. 

bast, [bast]; best, [b8st] ; adj . & adv. Bêst; 
best, zeer goed, uitstekend. /n - wyf, in 
. en man, een beste vrouw, man. Dat wie 
in -en tiidfeur US, dat was een beste, zeer 
goede tijd voor ons. Hy het it - dien, hij 
heeft het uitstekend gedaan. It is net -, 
het is niet best, het is zeer slecht. Syn -
dwaan, zijn best doen. -e beite, beste, 
waarde grootvader (als aanhef van een 
brief). Dat is - muchlik, dat is best, heel 
goed mogelijk. It -el, het beste! (af
scheidsgroet). - > gûed. # Ut -, om best
wil. --+ bastwil, gûederbast. - > scheun
bast. 

'baste, [basta] v., bastte, bast. Barste; 
barsten. --+ buge. 

'basterich, [bastarax] adj . Barsterich; vol 
barsten. # Basterige haune, ruwe han
den, winterhanden. - > tjaldich. 

'bastwiI, s.m. In : Ut, om -, om bestwil. Lii
ge om -, liegen om bestwil , een noodleu
gen doen. --+ bast. 

ba'sUn, [basün], [basün] s.f., -e [basü:na], 
[basü:na]. Bazun; bazuin . 

bats, [bats] s.m. 1. bats; klets, slag. 2. bats; 
grote hoeveelheid (meest van vloeistof
fen). /n - watter, een gulp, guts, plens 
water ; ook: een flinke hoeveelheid water 
die met kracht ergens tegen aan slaa t. --+ 

galp, speut. Wy kriegen -en watter ieuwr, 
we kregen een plens water over. 

'batse, [batsa] v., batste , batst. Batse; plon
zen, waden, zich met kracht voortbewe
gen (door water of slijk). 

'batter, [batar] adj . Better; beter, genezen, 
hersteld. # - wazze, beter, hersteld, weer 
gezond zijn . - wezze, beter worden, bete
ren, genezen, herstellen, opknappen. -
met je, beter maken, genezen. --+ gued. 

batte'ree, [batare: ] s.m., -ën. Batterij ; bat
terij . 

'batterschap, s.m. Betterskip; beterschap, 
genezing, herstel. 

'batting, [batIIJ] s.m. , -s. Batting; batting. 
'baunieh, [ba. \clnax] adj . & adv. Bannich; 

druk bezet. In - livven, een druk bezet le
ven. - wazze, het volhandig hebben, druk 
bezet zijn. 

bedelaar 

'bauwe, [ba.\cla] s.m. In: Yn 'e - wazze, in 
de war zijn (van personen). --+ baan, wii
ze . 

'bazich, [ba:zax] adj. & adv. Bazich; ba
Zig. 

be-, [ba] - pref. be-; be-. 
be'aisten, prep. Beëasten ; beoosten, ten 

oosten van. aist, aisten, aistlik. 
be'antweurdje, v., --+ beantwezje . 
be'antwezje; be'antweurdje; v. Beänt

wurdzje; beantwoorden . 
be'beeuwe, v. Bebouwe; bebouwen. De 

greeuwn bewerkje en -, de grond bewer
ken en bebouwen. # - mooi ... , .. . verbou
wen op. In stok greeuwn mooi iepels -, 
aardappelen op een stuk grond verbou
wen. 

be'bekenje, v., bebekene, bebekene . Be
beakenje; bebakenen. 

be'biine, st. v. Bebine; bebinden. # - yn ... , 
<Fr.> bebine yn ... ; in ... binden, wikke
len. 

bebyten, --+ saut. 
bed, [b8t] s.n., -den [b8dan] . Bêd; bed. # /n 

hes -, een hard bed. Op -, <Fr.> op bêd; 
in bed; naar bed. Op - bringe, gain, naar 
bed brengen, gaan. Op - leze, in bed 
liggen. To -, naar bed . Fan 't - (oof) 
komme, <Fr.> fan 't bêd (6f) komme; uit 
bed komen, opstaan. 

be'daar, [bada: r] ; by'daar, [bida: r); adv. 
Bûtendoar(ren); buitenshuis. Doch it 
maar -, it st jankt so, doe het maar bui
tenshuis, het stinkt zo. Hy fleiclt -, hij 
vloog, stoof naar buiten, het huis uit. De 
ben spylje -, de kinderen spelen buiten. 
--+ bûttendaar. 

be'daars(d), [bada:s(t)] adj . & adv. Be
daard; bedaard, kalm, rustig. - > beclare. 

bedaars(d (e), - > bedare. 
be'dare (dy), [beda:ra] v., bedaarsde [ba

da:zda], bedaars(d) [bada:s(t)). (Jin) be
darje; bedaren, (zich) kalmeren, rustig 
worden. De storm begint to - It, de storm 
begint te bedaren. Do moste dy -, be
daar !, kalmeer !, rustig maar ! 

'bede, [be:da] s.m., -It. Bea; bede. 
be'dekke, v. Bedekke; bedekken. 
'bedelaar, [be:dala: r] s.m., -s. Bidier; be-

delaar. 



bedelje 

'bedelje, [be:dalja] V., bedeIe, bedeIe. Bid
delje; bedelen. 

be'derf, s. n., --> bedolf 
'bedgu.ed, s. n. Bêdguod, slieperij ; bedden

goed. ' keugued. 
bedüke, --> bedykje. 
be'dykje, V., bedyke, bediike [badi:ka] ; 

bedyke, bediike. Bedykje; bedijken. 
be'dyst, [badi st] s. m. In : len de - opseze, 

iemand de les lezen. - , dei, geweken, 
haun, leksum, les. 

be'doele, [baduia] V., bedoelde, bedoeld. 
Bedoeie; bedoelen. 

be'doeling, [badulIlJ] s.m. , -en. Bedoeling; 
bedoeling. Dat is de - net, dat is niet de 
bedoeling (daar is het niet op aangelegd ; 
dat is niet wat wij wensen of zoeken). 

be'dolve, st.v. Bedobje; bedelven . 
be'dompt, [badompt] adj . & adv. , -er, -st. 

Bedompt; bedompt, muf, duf, benau
wend, onfris . 

bedonderde'ree; bedonde'ree ; s. m. 
<gem .>. Bedonderderij ; bedonderderij , 
beduvelarij. 

bedonde'ree, s.m., --> bedonderderee. 
be'donderje, [badondarja] v. <gem.>, be

dondere, bedondere. Bedonderje; bedon
deren , beduvelen. 

be'dorf, [badorf]; be'derf, [bedErf] ; s.n . 
Bedjer; bederf. 

bedörste, --> bedorve. 
bedört, - , bedorve. 
be'dorve, [badorva] st.v. , ik bedoif, do be

dorste [bad:):sta] , do bedoifsle, hy bedon 
[bed:) :t] , hy bedOlft, wy, j e, jirnme, jà be
dorve; beduer [badü.ar] , beduem [ba
dü.a(r)n). Bedjerre; bederven . 1. bescha
digen , verknoeien . SO bedorste dyn 
eigen, zo bederf je je ogen. ft is scheun 
bedûem , het is geheel en al , volkomen 
bedorven , verknoeid. 2. verwennen , te 
veel toegeven aan de wensen van. Dat 
ben wedt j reeslik bedûem, dat kind 
wordt vreselijk verwend. 3. in de war 
sturen, verpesten. 4. tot bederf overgaan, 
(ver)rotten. 1t iilen is beduem, het eten is 
bedorven. Dat bedort dy mooi dit weer, 
dat houd je met dj( weer niet goed. In be
dûem loft, een donkere lucht (met zwarte 
wolken) . # 1t (by ien) beduem hawwe, 
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<Fr.> it (by ien) bedoarn hawwe; het (bij 
iemand) verkorven, verbruid hebben, (bij 
iemand) uit de gunst geraakt zijn . 

be'drach, [badrax] s. n., bedragen [badra:
gan]. Bedrach; bedrag. # In jast -, een 
vast bedrag. 

be 'drach, [badrax] s.n. Bedroch; bedrog. 
be'drage, st. v. Bedrage; bedragen, belo-

pen, komen op. 
bedreich, - , bedriige. 
bedreigen, --> bedriige. 
be'drieuw, s.n. , , bedf)if. 
be'drieuwe, st.v. Bedriuwe; bedrijven . 

bedryf. 
be'dryf, [badrif] s. n., bedryven [badrivan ], 

bedriiven [badri :van]; be'drieuw, [ba
dri .!;)] s.n ., -en. Bedriuw; bedrijf. Dat is 
in gof -, dat is een groot bedrijf, een grote 
onderneming, zaak. It twade -, het twee
de bedrijf (van een toneelstuk). # Eeuwn
der it - troch, tussen de bedrijven door. 
- , bedrieuwe. 

be'driige, [badri:ga] st.v., bedreich [ba
drE.!x] , bedreigen [badrE.igan]. Bedra
ge; bedriegen. # Bedreigen ûtkomme, be
drogen uitkomen. 

be'driige, [badri :ga] v. Bedrige; bedreigen. 
Hy bedriigde my mooi in mos, hij be
dreigde mij met een mes. 

be'driiger, s.m., -s. Bedrager; bedrieger. 
bedriige'ree, s.m., -ën. Bedragerij ; bedrie

gerij . 
bedrüven, --> bedryf. 
be'drosje, v. Begt-ieme, ûndergrieme; be

morsen , bevuilen . 1t ben hie him helen
dal bedrose, het kind had zich helemaal 
bemorst. 

be'druefd, [bedrü.aft] adj. & adv. Be
droefd; bedroefd. # - wenich, bedroefd 
well11g. 

'bedsak, s.m. Bêdsek; beddenzak. 
beds'bues, s. n. Bêdsbuordsje; bedden

plank, bedden boord, vaste plank in een 
bedstede waarop iets gezet kan worden 
(bijv. de nachtspiegel). 

'bedschat, s.n. Bêdsket; staande houten 
kamerwand waarachter zich de bedste
den bevinden. 

beds'daar, s.f. Bêdsdoar; bedsteedeur. 
beds'planke, s.m. Bêdsplanke; bedden-
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plank, losse plank voor een bedstede om 
er niet uit te vallen . # leuIVr de - treeuIVd 
wazze, over de puthaak getrouwd zijn, 
niet wettig getrouwd zijn , in vrije liefde 
samenwonen. -> striete. - } schriplaat. 

'bedstee, s.n. (in verbinding met de prep. 
)'11 ook met het art. de) . Bedstee(d); bed
stede, bedstee. # Yn 't, )"/1 'e -, in de bed
stede. -> weieh. 

'bedstrie, s.n. Bêdstrie; bedstro, stro waar
op een bed ligt of waarmee een bedden
zak gevuld is. 

'bedteek, s.f. Bêdteek: beddentijk. 
'bedtiid, s.m. Bêdtiid ; bedtijd . 
be'ducht, [badöx t] adj . In : - wazze fe ur, be

ducht zijn , duchten , vrezen voor. 
beduer(n), - } bedorve. 
be'duvelje, v. <gem.>, beduvele, bedûvele. 

Bedu velje; beduvelen, bedonderen. 
be'dwaan, onregelm. v. Bedwaan; bedoen. 

Dat het er sà feur en. nooi berymd en 
bedien, <Fr.> dat hat er sa foar en nei 
berime en bedien; dat heeft hij zo voor en 
na allemaal bij elkaar gerijmd. -> dwaan. 
# Dy -, zich bedoen , zich bevuilen . 

'beegeut, [be:]- s.m. Bygoate, lytse goate; 
kleine, losse goot om het regenwater het
zij in de ton , hetzij er naast te laten lo
pen. 

beeld, [be:lt] s. n., -en [be:!dan]. Byld; beeld. 
'beeldspraak, s.m. Byldspraak; beeld

spraak. 
'beeneter, [be:n]- s.m. Bieniter; been eter, 

tuberculose in beenderen. 
beer, [bLar] s.f. , bere. Bear; beer, bepaa ld 

roofdier. 
beer, [bLar] s.m., beren. Gjalp; kreet, 

schreeuw, gil. Hy j ûech in. -, hij gaf een 
gil , schreeuw, hij slaakte een kreet. 

beer, [bl.ar] s.m., beren. Bear; beer, man
nelijk zwijn . 

'beerbek, s.m. Raasbek; schreeuwbek, 
schreeuwlelijk. 

beers(d(e)), - } bere. 
beest, [be:st] s.n. (behalve in de uitdruk

ki ng de beest ûthingje), -en. Bist; beest, 
dier (rund , koe; onbeschaafd mens). De 
bieuwr IVue in - kaipje, de boer wilde een 
koe kopen. # Wylde -en, wilde dieren. De 
- ûthingje, de beest uithangen, zich beest-

beeuwel 

achtig gedragen. } dier, jair, kû, ku
beest. 

'beestebiome, s.plur. Koweblom, seegers: 
Engels gras . -> kûblome. 

'beestemich, s.f. Kowemich; koevlieg, gro
te vlieg, mestvlieg. - } streeuwntmich. 

' beestestaal, s.m. Bûthus; koehuis, veestal. 
- } staal. 

beet, [be:t] s.m., beten. Byt: beet (daad van 
bijten; door bijten ontstane wond). In -
fa n in hieuwn., een beet van een hond. 

'beethaude, st. v. Beethalde; vasthouden . 
Jà heeuwden ineeuIVr by de eermen beet, 
zij hielden elkaar bij de armen vast. 

'beethawwe, onregelm. v. Beethawwe (in 
bet. 1), byt hawwe (in bet. 2) ; beetheb
ben . 1. vast hebben. Lytje ben hewIVe 
óles beet, kleine kinderen hebben alles 
beet. 2. vis aan de haak hebben (bij het 
hengelen). Hy hie dadelik beet, hij had 
meteen beet. 

'beetkreje, onregelm.v. Beetkrije; beetkrij
gen, vastpakken. 

'beetnimme, onregelm. v. Ferrifelje, te fiter 
hawwe; beetnemen, bedotten, misleiden. 
# f en -, iemand beetnemen. 

'beetpakje, v. Beetkrije; beetpakken, vast
pakken . 

be'eurdeelje, v. Beoardielje; beoordelen . 
'beeuwfaal, -[fa:!] s.m., -fa len. Boufa l; 

bouwva l. 
beeuw, [bf: .y] s.m. Bou; bouw. 
'beeuwe, [bf: .ya] v., beeuwde, beeu.wd. 

Bouwe; bouwen. # Dà kiste op him -, je 
kunt op hem bouwen, je kunt je op hem 
verlaten. 

'beeuwer, s.m., -s. Bouwer; bouwer, bouw
meester. 

'beeuwgreeuwn, s.m. Bougrûn ; bouw
grond. 

'beeuwlaun, s.n. Boulan; bouwland. 
beeuwn, [bf: .yn]; beeuwnt, [bf:. ynt]; s.m. 

In: Yn 'e - sitte, <Fr.> yn 'e, it bûn wêze; 
in de war zijn, zitten (van garen, haar, 
touw). - } kneup, ties, war. 

beeuwn, - } biine. 
beeuwnt, [bf: .ynt] adj . & adv. , -er, -st. 

Bûnt; bont. - } plakked. 
beeuwnt, S. I11 . , - } beeuwn. 
'beeuwsel, [bf: .ysal] s.n. , -s. Bousel; bouw-



beeuwt 

seL 
beeuwt, [b8.!,It] s. m., -en. Bout; bout. # Wat 

yn 'e -en hawwe, <Fr.> wat yn 'e bouten 
hawwe; gespierd zijn , over veel spier
kracht beschikken. 

be'fale, st. v. Befalle; bevallen (een kind ter 
wereld brengen ; behagen). 

be'faling, [bafa:lllJ] s.m., -en. Befa lling; 
bevalling. 

be'fatje, v. Befetsje; bevatten. 
be'fel, [bafd] s.n. , befe/en [bafe:lan]. Be

fel; bevel. # (In) - jaan, (een) bevel ge
ven. Eeuwnder - fan ... , onder bevel van 

be'festigje, [baf8stagja] v., befestige , 
befestige. Befêstigje; bevestigen . 

be'feurdeelje, v., befeurdele, befeurde/e. 
Befoardielje; bevoordelen. 

be'fiine, sLv. Befine; bevinden. # Dy -, 
zich bevinden, aanwezig zijn. 

be'fleuje, v. Betloeie; bevloeien (in bet. 1). 
1. irrigeren . 2. insluiten en doen verdrin
ken (door de opkomende vloed). Ne rone 
jà gin gefaar mair, dat it opkommende 
watter har bejleut, nu lopen zij geen 
gevaar meer, dat het opkomende water 
hen insluit. Bejleud wezze, zich door de 
opkomende vloed laten insluiten en daar
door verdrinken. 

be'folking, s.m. Befolking; bevolking. 
be'forderje, v. Befoarderje; bevorderen . 
be'före, st.v. Befarre; bevaren. # In befairn 

man, een bevaren man , iemand die veel 
gevaren heeft. 

be'freeuwnd, adj . Befreone; bevriend. 
be'freje, v. Befrije; bevrijden, vrijmaken. # 

- fan ... , bevrijden van .. . 
be'friegje, v. Befreegje; bevragen, vragen 

naar. 
be'(rieze, st. v. Befrieze; bevriezen. 
be'gain, onregelm.v. Begean; begaan, ple

gen. In meurd -, een moord begaan, ple
gen. # len - /iete , iemand laten begaan, 
iemand zijn gang laten gaan. Begien 
wazze mooi ... , begaan zijn met ... , zich 
het lot aantrekken van ... 

be'gapje, v. Begapje; begapen, behappen. 
# Wat net - kinne , iets niet kunnen be
gapen, iets vanwege de omvang niet III 

de mond kunnen krijgen. - ) behappe. 
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be' geelje, [bage:lja]; be ' geilje, [bag8. ilja] ; 
v. In : Dy - /iete, (door eigen schuld) op
gehouden worden . 

be'geerlik, [bagI.arlak] adj. & adv. Be
gearlik; begeerlijk, begerenswaardig. In 
-en but, een begeerlijke, begerenswaar
dige buit. 

begeers(d(e», --+ begere . 
be'geerte, [bagI.ata] s.m., -no Begearte; 

begeerte. 
be'geilje, v. , --+ begeelje . 
be'gere, [bagI.ara] v. , begee rsde [bagLaz

da] , begeers(d) [bagI.as(t)]. Begeare; be
geren. - ) begetje. 

begêre, --+ begerje . 
be'gerje, [bag8rja] v., begêre [bag8: ra], be

gêre. Begearje; begeren. --+ begere. 
be'gerrich, [bag8rax] adj . & adv. Begea

rich ; begerig, sterk verlangend. 
be'gin, [bagin] s.n. (in bet. 1) & prep. (in 

bet. 2). Begjin ; begin. 1. eerste deel van 
iets. 2. in het begin van. - mooi, begin 
mei. - 1700, begin 1700. # Yn 't -, in het 
begin , aanvankelijk. In - metje (mooi ... ), 
een begin maken (met .. . ). It - fan it 
ieuwn, het begin van het einde. - Alle
is meulik, alle begin is moeilijk. 

be'ginne, [begIn na] st.v., begoon [bago:n] , 
begoon. Begjinne; beginnen. Ne is de 
hest begoon, nu is de herfs t begonnen. -
to ronen, banen, wooien, beginnen te 
hollen , branden, waaien. # - ieuwr ... , be
ginnen (te spreken) over ... , ... tot on
derwerp van het gesprek maken. - mooi, 
beginnen met. To -n by ... , te beginnen 
bij ... Der is niks tjin to -n, er is niets te
gen te beginnen , er is niets aan te doen. 
Wat ne to -n ?, wat nu te beginnen, hoe 
nu te handelen ? Wy kûene net fole -, we 
konden niet veel beginnen, uitri chten. It 
is him begoon om .. . , het is hem begon
nen, te doen om ... 

be'ginnensieuwn, [bagInan(t)s]- s. n. In : 
Der is gin - oon, <Fr.> der is gjin begjin
nensein oan ; er is geen beginnen aan, het 
is onbegonnen werk. 

be'ginner, [bagInar] s.m., -s. Beginner; be
ginner, beginneling. 

be'ginsel, [bagIn(t)sal] s.n. , -s. Begjinsel; 
beginsel , grondstelling, principe. 
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be'glarje, [baglärja] v. Begluorkje; beglu
ren, bespieden , beloeren . 

be'glimd, [bagIIm(p)t] adj. In: -e [ba
glIm(b)da] kóle , dove kolen, kolen die 
niet meer gloeien. ---> doof 

be'goon, } beginne. 
be'gotje, [bagotja] v., begotte, begotfe. Be

grutsje; begroten, schatten, ramen. 
be'gotting, [bagotLu] s. m., -en. Begrutt ing; 

begroting, schatting, raming. 
be'graafplaats, s.m . & s.f. Begraafplak; 

begraafplaats. ---> tjarkhaf 
be'graffenis, [bagrafanIs] s. m., -sen. Be-

graffeni s; begrafeni s. ---> uttings. 
be'grave, st.v. Begrave; begraven. 
begrête, ---> begretje. 
be'gretje, [bagn:tja] v., begrête[bagn::ta]; 

begrête, begrête. # In : It begrête dy om 
... , <Fr.> it begruttet jin om ... ; men trekt 
zich het lot aan van .. . , het lot van ... 
gaat je aan het hart. It begrête us om jà 
aud, het lot van die oude vrouw ging ons 
aan het hart. 

be'gretlik, [bagn:tlak] adj. Begrutlik; jam
merlijk, deerni swekkend. 

be'greuje, v. Begroeie; begroeien. # Be
greud mooi ... , begroeid met ... 

be 'grip, [bagrIp] s.n., -pen. Begryp; be
grip. 

be'grype, (st. )v. Begripe; begrijpen. # It 
net op ien begrepen hawwe, het niet op 
iemand begrepen n ebben, iemand niet 
vertrouwen. Dat lapste my net wier, be
grepen! , dat flik je me niet meer, begre
pen ! Dat kin ik my wal -, dat kan ik me 
wel begrijpen, dat kan ik me wel inden
ken. 

be'gryplik, [bagriplak] adj . & adv. Begryp
lik; begrijpelijk. 

be'gruete, v. Begroetsje; begroeten. 
be'guchelje, v. Begûchelje; begoochelen, 

betoveren. Hà heste dat begûchele ?, hoe 
heb je dat klaargespeeld? ---> betjûene. 

be'haachlik, [baha:xlak] adj . & adv. Be-
haachlik; behaaglijk. 

be' hage, [baha:ga] v. , behaagde, behaagd. 
Behaagje; behagen. 

be'hagen, s. n. Behagen; behagen. 
be'haind, [bahaint] adj. « Fr.) ... . Be

heind ; beperkt. # Der - oof komme, er be-

behindich 

kaaid af komen. bekaaid, beschyten. 
be 'halve, [behalva] conj . (nevenschikkend; 

in bet. 1) & prep. (in bet. 2) . Behalve(n); 
behalve. 1. uitgezonderd. De jassen hing
j e las ieuwr de scheeuwders, - wanneer'f 
de son eeuwndergie, de jassen hangen los 
over de schouders, behalve wanneer de 
zon ondergaat (omdat het dan kouder 
wordt). 2. benevens, naast. Jà nomen -
har lampe aik ulje mooi, zij namen be
halve hun lampen ook olie mee. 

be'hang, [bahruJ] s.n. Behang; behang. 
be'happe, v. Behappe; behappen . # Waf 

net - kinne, iets niet kunnen begapen , iets 
vanwege de omvang niet in de mond 
kunnen steken. ---> begapj e. 

be'haud, [baha.!;!t] s.n. Behäld; behoud. 
be'haude, st. v. Behälde; behouden. 
be'haundelje, v. Behannelje; behandelen . 
be'heenje, [bahe:nja] v. «Fr. ) t, behene, 

behene. Beheine; beperken. # Wat net -
kinne, iets niet met de armen kunnen 
omvatten. 

be'heer, [bah!.ar] s.n. Behear; beheer. 
be'heerder, [bahI.a(r)dar] s.m., -s. Behear-

der; beheerder. 
beheers(d(e)), - } behere. 
be'heerskje, v. Behearskje; beheersen. 
be'here, v., beheersde [bahLazda], be-

heers(d) [bahLas(t)]. Beheare; beheren. 
be'heurlik, [bahö.a(r)lak] adj . & adv. Be

hoarlik ; behoorlijk. 
be'hiizelje, v. Be(h)izelje (in bet. 1); beij

zelen (in bet. 1). 1. met ijzel bedekt wor
den. 2. verharden, hard worden (van een 
korst op een wond). De reeuw op 'e 
weeuwne mof nach wat -, de korst op de 
wond moet nog hard worden, er moet een 
dikkere korst op de wond komen. 3. slij
ten , door de tijd z ijn kracht verljezen. ft 
fertriet mot -, het verdriet moet slijten. ---> 

slyte. 
be'hilp, [bahIlp] s.n. Behelp; behulp. # 

Mooi - fan, met behulp van. ---> hilp. 
be'hilpe, dy, st.v. Jin behelpe; zich behel

pen. 
be'hilpsum, [bahlIpsam] adj. & adv. Be

helpsum ; behulpzaam. 
be'hindich, [bahIndax] adj . & adv. Behin

dich; klein , tenger. 



behuedje 

be'htiedje, v. Behoedzje; behoeden . # -
Jeur, behoeden voor. 

be'htiefte, [bahü.afta] s.m., -no Behoefte; 
behoefte. # - oon, behoefte aan. 

be'htizing, [bahü:zl1J] s.m ., -en. Behuzing; 
behuizing. 

bei, [be.iJ s. f. , -eo Bei ; bes. # Raide -, 
<Fr.> reade bei ; aa lbes. - , raidbei. Swet
se -, zwarte bes. 

'beibaim; 'beiëbaim [be.ia]-; s. m. Bei
beamke; bessenstruik. 

'beide, [be. ida] num . Beide; beide. De -
manjûed, de beide mannen. Jà sp rieken -
gin wes, zij spraken beiden geen woord. 
Gin, ginien Jan -n spriek in wes, geen 
van beiden sprak een woord. # lenJan -n, 
één van beiden , tweeën. Mooi us, jimme, 
har -n, met z'n beiden, met z'n tweeën. --+ 

tagaire. Jimme, wy -n, jullie, wij beiden , 
tweeën. Twisken -n komme, tussenbeide 
komen, ingrijpen (bij ruzie). --+ derrwis-
ken. twa. 

'beiëbaim, s.m. , beibaim. 
'beiIe, [be.lIa] v., beitde, beild; 'bêle, [be:

la] v., bélde, héld. Walterje, wrantelje; 
zich (rond)wentelen . # De hynjers leze ta 
-n yn it laun, de paarden liggen te wen
telen , rollen in de wei. De jong es en 
Jamde beite yn 't hai, de jongens en 
meisjes stoeien in het hooi. 

'beisap, s.n. Beisop; bessensap. 
'beite, [be.ita] ; 'bête, [be:ta] ; s.m. , -s. Pa

ke, oarre(heit); grootvader, opa. # Wil -
my eventjes hilpe ?, <Fr.> wol pake my 
efkes helpe?; opa, wij je, wilt u me even
tjes helpen ? Dit isJeur -, <Fr.> dit is foar 
pake; opa, dit is voor jou, u. - , jimme, us. 

'beitesezer, -[se:zar] s.m., -s. Pakesizzer; 
kleinkind (van een man). 

be'jaan (dy), onregelm. v. (Jin) bejaan ; 
(zich) begeven . It hets hie him bejeeuwn, 
het hart had hem begeven. Dy op wooi -, 
zich op weg begeven. # Dy - yn. ... , zich 
begeven in ... ; zich verdiepen in ... , zich 
met aandacht wijden aan .. . Dy yn geJaar 
-, zich in gevaar begeven. Dy yn in schil
deree -, zich in een schilderij verdiepen. 
--+ ynbejaan. 

'bêje, s.m., --+ berje . 
be'jeppe, v. In : De kap bejept my, de has-
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sens bejeppe my, het hoofd loopt mij om, 
door vermoeidheid of t.g .v. de drukte 
begint het mij bijn a te duizelen . --+ gair
rone. Wat in kabaal, de aire bejeppe l11y, 
wat een kabaal , mijn oren tuiten. --+ 

tieuwtje. 
be'jiersd, [baji .ast] adj. Bejierre; bejaard. 
be'jocht, [bajoxt] s.n., -en. Berjocht ; be

richt. 
be'jochtje, [bajox(t)ja] v., ik bejochtje [ba

jox(t)ja] , da bejochteste, hy bejochte, lVy, 
j e, jimme, jà bejochtje [bajox(t)ja] ; be
jochte, bejochte. Berjochtsje; berichten. 

be'jotte, onregelm.v. Bejitte; begieten . 
bek, [bek] s. m. , -ken. Bek; bek. # In - as de 

Noodsee, as in lei ut 'e listen hawwe, een 
grote mond hebben (letterlijk). In - as in 
schee/mos, in schierslyper hawwe, <Fr.> 
in bek as in skearmês, as in skjirre haw
we; een grote bek hebben , scherp van 
tong zijn. De - haude, zijn bek houden , 
zwijgen . len nooi de - prate, iemand 
naar de mond praten , iemand vleien. 
seerp. Gin - epen.dwaan, geen bek open
doen , geen stom woord zeggen. --+ mulle. 
De - stuech him fjeeuwrkaunt , hij was 
erg boos. --+ haik, kiize. 

'bekebaandersfjtier, [be:kaba: nda(r)s]-
s.n. t. Beakbaandersfjoer ; vreugdevuur. 
--+ bekebane. 

'bekebane, [be:ka]- v. t . Beakbaarne; een 
(vreugde)vuur stoken , bijv. na de aardap
pel- of bonen oogst van het loof of de 
stengels op de kale akker (in het verleden 
werd als beken een vuur ontstoken, ten 
teken dat er hulp nodig was) . --+ beke
baande rsfj uer. 

'beken, [be:kan] s. n., -s. Beaken ; baken. --+ 

Jersatte , tee. 
'beker, [be:kar); 'byker, [bikar] '- ; s.m. , 

-s. Beker, biker; beker. # Liet dy - my 
Jeurby gain, laat die beker aan mij voor
bijgaan . 

be'kere (dy), v. (Jin) bekeare; (zich) beke-
ren . # len - tat ... , iemand bekeren tot .. . 

be'kering, s. m. Bekearing; bekering. 
beke(ste), --+ bikje. 
be'keure, v. Bekeure; bekeuren . 
be'keure, v. Bekoar(j)e; bekoren. 
be'keuren, s. n. Bekoaring; bekoring. 
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be'keuring, s.m. Bekeuring; bekeuring. 
be'kind, [bakInt] adj ., -er [bakIndar] , -st. 

Bekend, beki nd ; bekend . # - \Vazze mooi, 
bekend zijn met, op de hoogte zijn van . -
met je, bekend maken, ruchtbaarheid 
geven aan. Dy - met je, zich bekend ma
ken , zeggen wie men is. - sta in as, be
kend staan als. Hier af der gûed - wazze, 
ergens goed bekend zijn , ergens goed de 
weg weten. -> hieu\Vn. 

be' kinde, [bakInda] s.m., -no Bekende; be
kende. 

be'kindheid, -[hE.it] s. m. Bekendheid; be
kendheid. 

be' kindmöking, -[m:J: klt]] s. m. , -en. Be
kendmakking; bekendmaking. 

be'kinne, v. , bekinde, bekind. Bekenne; 
beken nen. Wat is us eilaLm meu, dat mot 
elkien -, wat is ons ei land mooi , dat moet 
iedereen bekennen, erkennen. # Der is 
ginien, niks ta -n, er is niemand, niets te 
bekennen, te zien . 

be'kintenis, [baklntanls] s.m., -sen. Be
kentenis ; bekentenis. 

be'klapje, v. Beklopje; bekloppen . 
be'kleie (dy), onregelm.v. (Jin) bekleie; 

(zich) beklagen. 
be'kletse, v. Bekletse; bekletsen, kwaad

spreken van. 
be'klinke, st. v. Bekl inke; beklinken (in 

bet. 1 en 2) . 1. inklinken . De greeuwn 
beklinkt, de grond beklinkt. 2. klinken 
op, met een dronk bezegelen. De saak is 
beklanken, de zaak is beklonken. 3. ver
mageren. Jo is aardich beklanken, zij is 
een stuk magerder geworden. 

be'klooie, v. Beklaaie; bekleden. 
be'kIÓJnje, v. Beklomje; verkleumd raken 

(en daardoor kou vatten). # Dy - liete, 
door onachtzaamheid of te weinig kle
ding verk leumd raken (en daardoor kou 
vatten). 

be'knype, (onregelm.) v. Beknipe; beknij 
pen, knijpend betasten; ook voor: bedruk
ken, benauwen. Trienen jeeuwe lichten 
aan in beknypt bost, tr"anen geven ver
lichting aan een bedrukt en bezwaard ge
moed. 

be'komme, onregelm.v. Bekomme; beko
men. Even -, it is my mans genooch, 

belangryk 

even bekomen , rusten , het gaat mijn 
krachten te boven. It iiten is us gued be
komd, het eten is ons goed bekomen. 

be'kommerje, dy, [bakomarja] v., bekom
mere, bekommere. Jin bekommerje; zich 
bekonuneren. # Dy - om, zich bekom
meren over. 

be'komst, s.m. Bekomst; bekomst. Syn -
hm\lwe (fan), zijn bekomst hebben (van) . 

be'konkelje, v. Bekonkelje; bekonkelen . 
bekooid, [bako:i t] adj . In : Der - oof kom

me, er bekaaid afkomen. -> behaind, be
schy ten. 

be'kotsje, v. Bekoartsje; bekorten . 
be'kreunje, v. Bekroanje; bekronen . 
be'krimpe, dy, (st.)v. Jin bekrimpe; zich 

bekrimpen , zijn uitgaven beperken . 
be'krompen, [bakrompan] adj. & adv. Be

krompen ; bekrompen . 
be'kruppe, (onregelm.) v. Bekrûpe; be

kruipen . # It bekrupt my, de angst be
kruipt mij , komt langzaam over mij . 

be'kwaam, [balqia:m] adj., bekwamer, -st. 
Bekwaam; bekwaam (in bet. 1). 1. kun
dig, bedreven . In bekwamen schuelmes
ter, een bekwaam schoolmeester. 2. nuch
ter, niet meer dronken. Ne wedt elk wier 
jacht -, nu wordt elk weer geheel nuchter. 

be'kwaddelje, [ba lqiada lja ] v., bekwadde
Ie, bekwaddele; be'kwattelje, [bak\..latal
ja] v. , bekwattele, bekwattele. Bekwat
telje, bekladzje, bekladderje; bekladden, 
besmeuren . 

I}e'kwattelje, v., -> behvaddelje. 
bel, [bEl] s.f., -Ie. Bel; bel , schel. # Der is 

wat op, aan <zeldz.> 'e -, <Fr.> der is 
wat op 'e bel; er wordt iets omgeroepen 
(door de dorpsornroeper). -> omruppe, 
schel. 

be'laargje, v. Bebargje, begrieme; bemor
sen, bevuilen. Belaarge( dj, bemorst, 
morsig, vuil. 

be'laining, [balainllJ] s. m., -en. Belean
ning; beloning. 

be'lainje, v. Beleanje; belonen. 
be 'lang, [balau] s.n., -en. Belang; belang. 

# In saak fan gin, gat -, een zaak van 
geen, groot belang. - hawwe by, belang 
hebben bij . - stelle yn, belang stellen in . 

be'langryk, adj . & adv. Belangryk; be-



belangstelling 

langrijk. 
be'langstelling, -[stdItJ] S. m. Belangstel

ling; belangstelling. # Mooi -, met be
langstelling. - hawwe feur, belangstell ing 
hebben voor. 

be'lasting, [bal astl.rJ ] s.m., -en. Belesting; 
belasting. 

bela'tafele, [ba la:ta :fala] adj . In : Biste - ?, 
ben je belatafeld, gek, belazerd, betoe
terd? --> besestige. 

be'laungje; be' launje; v. Belänje; belan
den . - > laun. 

be'launje, V. , --> belaungje. 
be'lazerje, [bala:zarja] v. <gem.>, bela

zere, belazere. Belazerje; belazeren . Bis
te belazere, ben je belazerd , ben je gek. 
- > besmychelje. 

'bêle, v., --> bei/eo 
beleed, - > belyde . 
be'leefd, [bale:ft] adj. & adv. « Ned. ). Be

leefd; beleefd, welgeman ierd, hoffelijk, 
voorkomend. 

be'lein, [bal1:.i n] s. m. , -en . Blein ; balein. 
De -en fan in kesjet, de baleinen van een 
korset. 

be'leje, v. In : It - motte, <Fr.> it belije 
moatte; het moeten on tgelden. --> omtjil
de. 

be'lette, V., belette, belet. Belette; beletten. 
be'leuve, [balö:va] v., beleufde, beleufd. 

Belove; beloven. --> berch. 
be'leze, onregelm. v. Beli zze; beleggen. 

Jild -, geld beleggen. It teeuw - op 'e kik
ket, het touw op de kikker beleggen, vast
leggen. It teeuw mooi twa hailsteken -, 
het touw met twee halve steken beleggen, 
vastleggen. # - mooi, beleggen met. Pai
den beleid mooi schil, paden bel egd met 
schelpengrit, schelpengrui s. 

be'lyde, [balida] onregelm. v., belydde, be
leed [bale: t]. Belide; belijden. 

be'lydenis, [balidanis] s. m., -sen. BeIide
nis; belijdeni s. 

be'lies, [bali .as] s. n. In: - jaan, <Fr.> be
lies jaan; het opgeven, zich gewonnen 
geven. --> opjaan. 

be'lieuwde, V. Beliede; beluiden. 
be'lieuwre, V. Beloere; beloeren, bespie

den , begluren. 
be'liive, [bali :va] v. , beliifde, beliifd. Be-
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leavje; believen. Beliive je nach in kap
fo l?, belieft U nog een kopje (koffie, 
thee)? --> blieve . 

be'liive, [bali :va] adv. <zeldz.>. In: - net, 
<Fr. > beliven net ; besli st niet, vooral 
niet. Doch dat - net, <Fr.> doch dat be
liven net; doe dat besli st niet, doe dat 
toch voora l niet. 

be'litsen, [balltsan] adj . Belutsen; wit weg
getrokken (van gelaat) . # Jó seich der -
ut, haar gezicht was wi t weggetrokken. 
--> belukke. 

be'livje, v. Belibje; beleven. 
be'livvenis, [balIvanis] s. m., -sen. Belibbe-

ni s; belevenis. 
be'lofte, [babfta] s. m., -no Belofte; belofte. 
'belreus, s.f. Belroas ; belroos. - > wondreus. 
'beltrom, s.f. Rinkelbom; tambourijn . 
be'hikke, (onregelm.)v. Belûke; betrekken 

(van de lucht; van het gelaat). # Wyt -, 
wit wegtrekken . - > belitsen, berone, be
satte. 

be'lósterje, V. « Ned.). Beharkje; beluis
teren. 

be'machtigje, [bamaxtagja] v., bemachti
ge, bemachtige . Bemachtigje; bemachti
gen. 

be'manning, [bamanuJ] s.m. , -en. Beman
ning; bemanning. 

be'marke, V. <zeldz.>. Bemerke; bemer
ken . - > marke. 

be'meual, [bamö:]- s.m., -Ien; be'meu
sucht, [bamö:]- s. m., -en. Bemuoial ; be
moeial. 

be'meuje, dy, [bamö:ia] v. , bemeude, be
meud, Jin bemuoie; zich bemoeien . Dy -
mooi, zich bemoeien met. 

be'meusels, [bamö:sa l(t)s] s. plur. In: Be
meu dy mooi dyn ooine -, bemoei je met 
je eigen bemoeisels, waar bemoei je je ei
genlijk mee. 

be'meusucht, s.m. , - > bemeual. 
be'myterje, v. <gem.>. Bemiterje; besode

mjeteren . --> besmychelje. 
be'muedigje, [bamü.adagja] v., bemuedi

ge, bemuedige. Bemoedigje; bemoedi
gen. 

ben, [ben] s.n ., ben. Bern ; kind . In Iyt} -, 
een kleine, een k leintje, een baby. In -
kreje, een kind krijgen. # Fan - oof(op), 
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van kindsbeen af. As -, als kind(eren ). -> 

kindj e, name, wyf. 
'benachtich, -[axtax] adj . & adv. Bern

eftich; kinderachtig. 
be'nafter, [banaftar] ; be'nafteren, [banaf

taran] ; adv . ...... Benefter ; achteraan. 
bynafter. 

be'nafteren, adv. , -> benafter. 
be 'naime, v. Beneame; benoemen (in bet. 

1). 1. een naam geven ; met een ambt, be
trekking enz. bekleden. As burgemees
te r, f eursitter -, als burgemeester, voor
zitter benoemen. 2. vernoemen , de naam 
van een bepaalde persoon (aan een kind) 
geven . -> fe maime. De heit is benaim.d, 
de vader is vernoemd . 

be'naiming, [banairnl1J] s.m., -en. Benea
ming; benoeming. 

be'naud, [bana.!;It] adj . & adv., -er [bana.!;I
dar] , -st. Benaud; benauwd (niet in bet. 
4). 1. belemmerd in de ademhaling. De 
sieke wie -, de zieke was benauwd. 2. 
drukkend, loom makend, afmattend. -
weer, benauwd, drukkend weer. 3. bang, 
bevreesd, angstig. - wazze f eur, bang zijn 
voor. 4. erg, bar (en boos), ontzettend, 
verschrikkelijk. It is - sà as hy jZokt, het 
is erg, bar (en boos), verschrikkelijk, zo
als hij vloekt. -> duvel. 

be'naudens, [bana.ydan(t)s]; be'naudheid, 
-[hf:.it] ; s.m. Benaudens; benauwdheid. 

be'naudheid, s.m. , -> benaudens. 
'bene, [be:na] adv. Binnen; binnen ; inz. 

voor: in de haven (i.t.t. op zee; m.b.t. 
schepen en hun bemanning). De schiipe 
binne -, de schepen zijn binnen . Hy is aik 
wier -, hij, d.w.z. zijn schip, is ook weer 
binnen . - , binnen. 

be'neden, [bane:dan] adv. & prep. 
« Ned.). Under; beneden. Hy is -, net 
bope, hij is beneden , niet boven. Nooi -
tà, naar beneden . Twa graden - nul, twee 
graden onder nul. - , eeuwnder, eeuwn
deren. 

be'need, [bane:t] adj. Benijd; benieuwd. # 
- wazze nooi, aft ... , benieuwd zijn naar, 
of .. . 

be'neje, [bane:ja] v. benede, beneed. Be
nije; benieuwen. It sil my - wat er docht, 
het zal mij benieuwen wat hij doet. 

beplakke 

'benekomme, onregelm.v. Ynkomme; bin
nenkomen, in de haven komen (van 
schepen). 

be'nyde, [banida] v. benydde, benyd. Be
nide; benijden. 

'benneben; 'bensben; s. n. Bernsbern ; 
kleinkind. 

'bennebiibel, s.m. Bernebibel; kinderbij-
bel. 

'bennefeest, s. n. Bernefeest; kinderfeest. 
'bennehaun, s.f. Bernehan; ki nderhand. 
'bennejieren, s. plur. Bernejierren; kinder-

jaren. 
'bennetiid, s.m. Bernetiid; kindertijd . 
'bennewooin, s.m. Bernewein ; kinderwa

gen . 
'bennieh, [bf: nax] adj. & adv. Bernich ; 

kinderlijk. 
be 'noden, prep. Benoarden; benoorden , ten 

noorden van . - , nood, noodlik. 
be'notte, v. Benutte; benutten. 
'bensben, s.n., -> benneben. 
bensk, [bw(t)sk] adj. Bernsk; kinds, de

ment. - wezze, kinds worden, demente
ren. 

'benskens, [bf: n(t)skan(t)s]; 'benskheid, 
-[hf: . it] ; s.m. Bernskens; kindsheid, de
mentie. 

'benskheid, s.m., benskens. 
be'nul, [banöl] s.n. Benul ; benul , besef, be

grip. 
bep, [bf: p] s.f. , -pen. Beppe, oarre(mem); 

grootmoeder, oma. Wil - my eventjes hil
pe?, <Fr.> wol beppe my efkes helpe?; 
oma, wil je, wilt u me eventjes helpen? 
Dit is f eur -, <Fr.> dit is foar beppe; 
oma, dit is voor jou, u. # - en beite, opa 
en oma. Mote-bep , mijn , onze grootmoe
der, oma (met de naam Mate); vgl. Fr. 
Martsje-beppe 'mijn , onze grootmoeder, 
oma (met de naam Martsje)' . Mote-bep 
sei altyd ... , grootmoeder, oma (Mote) zei 
altijd .. . - , jimme, us. 

be'paald, [bapa: lt] adj . & adv. Bepaald; 
bepaald. Op -e tiiden, op bepaalde tijden . 

be'pale (dy), [bapa:la] v., bepaalde, be
paald. (Jin) bepa\e; (zich) bepalen. 

be'paling, [bapa:IIu] s.m. , -en. Bepaling; 
bepaling. 

be'plakke, v. Beplakke; beplakken. 



bepleit je 

be'pleitje, v. Bepleitsje; bepleiten . 
be'pongje, v. Bepongje; slordig aan elkaar 

naaien of verstellen. - , gairpongje . 
be'prate, v. Beprate; bepraten. 1. bespre

ken, praten over. W:V hewwe it mooi hil11 
bepraar, we hebben het met hem bespro
ken , wij hebben er met hem over gepraat. 
2. kwaadspreken van, over de tong laten 
gaan. Hy wedt ach sa bepraat, er wordt 
veel kwaad over hem gesproken, hij gaat 
erg over de tong. 3. (door praten ) over
reden. 'omprare . Wy sille him wal -, wij 
zullen hem wel bepraten. Dy - liere, zich 
laten bepraten, ovelTeden, overhalen. 

be 'próggelje, [beprügalja] v. "" Besmite; 
elkaar op Pinksteravond met rotte eieren 
bekogelen (door de jongens van bet wasr
en aisrieuwn). 

'bepsezer, -[se:zar] s.m. , -s. Beppesizzer; 
kleinkind van een vrouw. 

be'rache, v. Berache, berabje; bekletsen, 
kwaadspreken van. 

be'rakkening, [barakanlD) s. m., -en. Be
rekkening; berekening. 

be'rakkenje, v. Berekkenje; berekenen. 
be'rakkenje; be'rekke; v. Berekke, berek

kenje; inrekenen, met as bedekken en zo 
smeulend houden (van vuur). Ir fjuer is 
berekr, het vuur is ingerekend, het vuur 
is met as afgedekt. 

be'raste, v. Berêste; berusten . # - yn, be
rusten in. 

be'rasting, [barastltJ] s.m. Berêsting; be
rusting. 

berch, [bf: rx] s. m., bergen [bf: rgan]. 1. 
berch ; berg, sterke verheffi ng van het 
aardoppervlak. 2. In: in -, een berg, een 
hoop, veel. - , bulte, haipe. In - j ertriet, 
jild, meute, minsken, tiid, veel, een hoop 
verdriet, geld, moeite, mensen, tijd . Hy 
het bergen jild, hij heeft geld bij hopen, 
zeer veel geld. Snojgued by bergen, 
snoepgoed in overvloed. Jà haude in -
jan ineeuwr, zij houden veel, een hoop 
van elkaar. Dà binne hier in -, die zijn er 
hier veel. # fen geeuwden bergen be
leuve, iemand gouden bergen beloven. ~ 
poche. 

berch, [bf:rx] s.m. Dust; berg, uitslag op 
het hoofd. 
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'bercheeuwn, s.f. Berchein ; bergeend. 
'bere, [bI.ara] v. , beersde [bI.azda] , 

beers(d) [bI.as(t»). <Fr. :> Beare. 1. mis
baar maken , (luid) schreeuwen; ophef 
maken ; luidruchtig zijn ; bulderen (van 
de wi nd). - , bolderje, klonderje, !ne u rd, 
raze. De ben bere ien haast stoof, de 
kinderen schreeuwen zo luid dat je er bij 
na doof en suf van wordt. De wyn beert 
tjin de rûtren, de wind staat bulderend op 
de ramen. 2. doen alsof. Hy beert dat il 
lekker rukt, hij doet alsof het lekker 
ruikt. 3. het karakteri stieke geluid maken 
(van dieren). It beest beert , de koe loei t. 

, blêlje, bulke. De lat/unen beersdel1 yJ! 
't laun, de lammeren blaatten in de wei. 
~ blêrje, mekkerje, nakkelje. 4. huilen 
(van een klein ki nd). - , Iype. - , schreeu
we. 

be'reeuw, s. n. Berou; berouw. # - hawwe, 
kreje (fan), berouw hebben, krijgen 
(over, van). 

be'reeuwe, v. Berouwe; berouwen. # It sil 
dy -, het za l je berouwen . 

be'reid, [barf: .i t) adj . « Ned.). Ree; bereid, 
genegen tot. 

be'reizje, v. Bereizgje; bereizen. ~ braid. 
be'rekke, v. Berikke; bereiken, reiken tot. 

Wat (net) - kinne, iets (niet) kunnen be
reiken , iets met uitgestrekte hand (niet) 
kunnen raken of grijpen. - , berikke . 

be'rekke, v. , ~ berakkenje. 
be'rere, v. In: - yn, <Fr.> beriere yn; al 

roerend mengen door. Seerp yn 'e bree -, 
stroop door de pap roeren , stroop al roe
rend door de pap mengen . 

be'reud, [barö:t] adj . In : In -en nacht, een 
onrustige, roerige nacht. 

'berger, [bf: rgar] s.m., -s. Berger ; berger. 
'berging, [bf: rgltJ] s.m. Bergi ng; berging 

(van schip). 
'bergje (dy), [bf: rgja] v., berge, berge. 

(J in) bergje; (zich) bergen. 
be'rikke, v. Berikke; bereiken, komen tot. 

Wy kinne it eilaun jandei net mair -, we 
kunnen Schiermonnikoog vandaag niet 
meer bereiken, we komen vandaag niet 
meer op Schiermonnikoog. - , be rekke. 

be'ryme, v. Berymje; berijmen . De berym
de psalmen, de berijmde psalmen. 
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be' ringed, [barlDat] adj. In: Der - UI sjain, 
er niet gezond ui t zien. 

'berj e, [berja]; bêje, [b::ja] ; s. m., -s. Belj e; 
berrie. 1. draagbaar. 2. wagenl adder, los 
zijschot van een oude boerenwagen. - , 
sydle iers. 

berk, [buk] s.m., -en. Bjirk; berk. 
be'rone, v. Berinne; belopen (a lleen in bet. 

I ). 1. lopen over, begaan; lopende afl eg
gen ; lopende bereiken; lopende inhalen; 
zich verbreiden over; bedragen, uitma
ken. II beroonde dunpaid, het belopen 
duinpad. Raid beroonde hà/ell , rood aan
gelopen hoofden. 2. overvallen, overrom
pelen. De sliep beroonde my, de slaap 
overviel mij . De schymerjaune beroom 
ien, de schemeravond overvalt je. 3. be
trekken (van de lucht). -> be/ukke, besal
le . De 10ft beroont, de lucht betrekt. In 
beroonden /oft, een betrokken lucht. 

be'ruerte, [barü.a(r)ta] s. m., -s. Beroerte; 
beroerte. 

be'rup, [baröp] s.n., -pen. Berop; beroep. # 
Yn heiger - gain, in hoger beroep gaan. 

be'ruppe, v. Beroppe; beroepen. len net -
kinne, iemand niet kunnen beroepen, niet 
bij machte zijn zo hard te roepen, dat 
men iemand die zich verwijdert of die 
ver (der) weg is (nog) bereiken kan. In 
dumde -, een dominee beroepen, een be
roep op een dominee uitbrengen. # Dy -
op, zich beroepen op. -> suzenane. 

bes, [bes] s.n ., bêzen [be:zan]. Burd; baard. 
# It - yn de keel hawwe, de baard in de 
keel hebben. Don kap en aire yn 't - sifte, 
een grote, wilde baard hebben. 

be'satte, v. <Fr. :> Besette. 1. bezetten 
(voorzien van; innemen; bekleden; in be
slag nemen). Dy stuel is besal, die stoel 
is bezet. 2. bemachtigen, de hand leggen 
op. Ik kin dat Mek net mair -, dat buek is 
net mair tiJ -n, ik kan dat boek niet meer 
bemachtigen, dat boek is niet meer te 
koop. 3. benauwen, drukken. It bost be
safte har, ze kreeg een benauwend, druk
ken d gevoel op haar borst. 4. In : De 10ft 
besat him, de lucht betrekt. - , be/ukke, 
berone. 

be'satting, [basatll) ] s. m., -en. Besetting; 
bezetting. 

beschuldigje 

be 'sauwe (dy), [bas::>. \.la] v., besaude, be
saud. (Jin) besauwe; stomverbaasd zijn , 
zich zeer verwonderen, versteld staan, er 
perplex van staan. Ik besau (my), ik ben 
stomverbaasd, ik sta versteld, ik sta er 
perplex van . Wy mOlle us faak -, ho we
nich de minsken yn Hollaunfan it eilaun 
wyte, wij staan er vaak versteld van hoe 
wein ig de mensen in Holland van Schier
monn ikoog weten. - , fersteld. 

be'schadigje, [basxa:dagja] v. , beschadige, 
beschadige. Skansearje; beschadigen. 

be 'schat, [basxat] s.n . Beskot; beschot, op
brengst van veldvruchten. It - is min, de 
opbrengst is gering. 

be 'schaving, [basxa:vlD] s.m. Beskaving; 
beschaving. 

be'scheeuwe, v. Besk6gje; beschouwen. 
Wat, ien - as, iets, iemand beschouwen 
als. 

be'scheeuwing, [basxe .\.llD] s.m., -en. (Be)
sk6ging; beschouwing. 

be'scheid, [basxe. i t] s. n. Beskie(d); be
scheid. Se siLLe us meum - jaan, ze zullen 
ons morgen bescheid, antwoord geven. 

be'scherming, [basxumlD] s.m. Besker
ming; bescherming. 

be' schermje, [basxwn ja] v. Beskermje; 
beschermen. 

be'schyten, [basxitan] adj . In: - utkomme, 
bescheten uitkomen, er bekaaid af ko
men. -> be/w ind, bekooid. 

be'schorned, [basxo: mat] adj. Beskamme; 
beschaamd, vervuld van schaamte. # -
stain, beschaamd staan. - sta in, wazze 
/iete, beschaamd laten staan. -> schomje. 

be'schornje, v. Beskamje; beschamen. 
be'schomsum, [basxom(p)sam] adj . & 

adv., -er, -st. Beskamsurn; beschamend, 
gênant. 

be'schörje, [basx::> :rja] v., beschàre, be
schàre. Skoarje; schoren, schorend be
schermen. De dune beschàrje it ei/aun, 
de duinen omgeven het eiland als scho
ren. -> scharje. 

be'schrieuwe, st. v. Beskriuwe; beschrij
ven. 

be'schuldiging, [basxöldagÛJ] s.m., -en. 
Beskuldiging; beschuldiging. 

be'schuldigje, v., beschuldige, beschul-



beseergje 

dige . Beskuldigje; beschuldigen. -t sjild. 
be'seergje (dy), V., -t besere (dy). 
be'seerje (dy), V. , -t besere (dy). 
beseers(d(e», -t besere. 
be'ser, [basef] s.n . Besef; besef. 
be'seffe, [basda] V., besefte, beseft. Besef

fe; beseffen. 
be'sere (dy), [basI.ara] V., beseerscle [ba

sI.azda] , beseers(d) [basI.as(t)]; be'seer
gje (dy), [basI.argja] V. , beseerge, be
seerge; be'seerje (dy), [basI.arja] V., be
sere, besere. (Jin) besear(j)e; (zich) beze
ren . 

be'sestige, [basestaga] adj . In : Biste helen
dal -?, <Fr.> bi st bes(j)estere?; ben je 
(wel) zestig, ben je gek, belazerd, be
toeterd? - , belatafele. 

be'seulje, [basö: lja] V., beseule, bes81e [ba
s::>:Ia] ; beseule, bes8le; be'sólje, [bas::> :I
ja] V. , bes8le, bes8le . Besoalje; bezolen, 
van zolen voorzien . 

be'siek, [basi.ak] s.n. , -en. Besyk; bezoek. 
# Op - gain, komme, op bezoek gaan, ko
men . 

be'sieker, [basi.akar] s.m., -s. Besiker; be
zoeker. 

be'siekje, onregelm.v., -t besikje. 
be'sieuwrje, [basi.k1rja] V. , besieuwre, be

sieuwre. Besuorje; bezuren . 
be'syferje, [basifarja] V. , besyfere, besy

fere. Besiferje; becijferen. 
be'siile, v. Besile; bezeilen . -t laun, waal. 
be'sikje, onregelm. v. Besykje; bezoeken , 

een bezoek brengen (aan). 
be'sikje; be'siekje; onregelm. v. <zeldz.>. 

Besykje; proberen , pogen , trachten. -t 

fersikje , prebeerje, trachte. 
be'sinke, st. v. Besinke; bezinken. 
be'sinksel, [baslIJksaI] s.n. Besinksel; be

zi nksel. 
be'sinne, dy, [baslna] V. , besinde, besind. 

Jin besinne; zich bezinnen , nadenken. # 
Dy - op, zich bezinnen op, nadenken 
over. Wy motte us der 'reis op -, wij moe
ten on s daar eens op bezinnen, daar eens 
over nadenken. 

be'sinning, [basInl1J] s.m. Besinning; be
zmnmg. 

be'sit, [basIt] s. n. Besit; bezit. # Yn it -
komn1e, wazze fan , in het bezit komen, 
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zijn van. In - feu r it livven, een bezit 
voor het leven, iets waar je je hele ver
dere leven wat aan hebt. 

be'sitte, st.v. Besitte; bezitten. 
be'sitting, [basltltJ] s. m. , -en. Besitting; 

bezitting. 
be'sjain, onregelm.v. Besjen ; bekijken , be

zien . # Dat stie (nach) tà -, dat staat 
(nog) te bezien , dat is (nog) niet zeker. 
Afteroof besyn, achteraf bekeken , be
schouwd. Ir wal besyn hawwe, het wel 
bekeken hebben , het nu wel weten (zodat 
de aardigheid er af begint te raken). It 
ieuwn is besyn, <Fr.> it ein is besjoen; 
het is afgelopen . Dan is it besyn, dan is 
het bekeken, dan is het afgelopen , klaar. 
It gued besyn hawwe, het goed bekeken 
hebben, verstandig gehandeld hebben , 
een goede keus gemaakt hebben. 

be'sjeeuwe, v. In: Wat net - kinne, iets on
danks alle inspanningen niet voor elkaar 
kunnen krijgen , iets niet klaar kunnen 
spelen. - , bewys. 

be 'slaan, onregelm. v. Beslaan ; beslaan. In 
hynjer -, een paard beslaan , van (nieuwe) 
hoefijzers voorzien. De rûtten beslaie, de 
ruiten beslaan, bewasemen. In beslooin 
tang , een beslagen tong, een met een 
geelachtig witte aanslag bedekte tong. Dy 
kaart beslacht de hele mieuwre, die kaart 
beslaat, bedekt de hele muur. It is 8le
gerre gued beslooin, het is allemaal goed 
afgelopen ; het is allemaal goed gelukt. 

be'slach, [basläx] s.n. Beslaeh ; beslag. -
feur pankueken, beslag voor pannekoe
ken. # Yn - nimme, in beslag nemen . -
leze op, beslag leggen op. Syn - kreje, 
zijn beslag krijgen , zich voltrekken. 

be'slisse, [baslIsa] V., besliste, beslist. Be
sli sse; besli ssen. 

be'slissing, [baslIsl1J] s.m., -en. Beslissing ; 
beslissing. # In - nimme, een beslissing 
nemen , een besluit nemen . 

be'slist, adj . & adv. Besli st; besli st. 
be'slut, [baslüt] s. n., -ten. Beslut ; besluit. # 

In - n.imme, een besluit nemen, een be
slissing nemen . ft - nimme, dat ... , om ... , 
tot het besluit komen, dat ... , om ... As, 
tat, tà -, tot besluit. 

be'slutte, st. v. Bes lute; bes luiten. # Be-
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slatten yn, bes loten in , omsloten door. } 
oms/utle . It leit my yn 'e mulle beslatten, 
het ligt me op het puntje van de tong. 

be'smetIik, [basmf: tlak] adj. Besmetlik ; be
smettelijk. 

be'smette, [basmf: ta] v., besmette, besmet. 
Besmette; besmetten. 

be'smetting, [basmf: tûJ ] s. m. , -en. Besmet
ting; besmetting. 

be'smychelje, [basmixalja] v. <gem.>, be
smychele, besmychele. Beseiferje, be
sjachelje; belazeren, besodemieteren. -> 

be/azerje, bemyterje. 
besöle, -> beseulje. 
be'sölje, v., -> beseulje. 
be 'sonder, [basondar] adj . & adv. Bysûn

der ; bijzonder. -e eigenschappen, bijzon
dere eigenschappen. It is net fa le - 5, het 
is niet veel bijzonders, het stelt niet veel 
voor. - gat, gued, bijzonder groot, goed. 
Yn 't -, in het bijzonder. 

be'sonderheid, -[hf: . i t] s.m., -heden [he:-
dan]. Bysûnderheid ; bijzonderheid . 

be'sorgje, v. Besoargje; bezorgen . 
be'sparje, v. BespaIje; besparen. 
be'spate, v. Bespatte; bespatten. 
be'speure, [baspö.ara] v., bespeursde [ba

spö.azda] , bespeurs(d) [baspö.as(t)]. Be
speure; bespeuren, bemerken. 

bespeurs(d(e)), -> bespeure. 
be'speutje, v. Bespuitsje; bespuiten . 
be 'spjaldje, v. In : Wat hier af der yn -, iets 

ergens in wikkelen en dat met één of 
meer spelden bevestigen. 

be'spöring, [basp:nllJ] s. m., -en . Bespar
ring; besparing. 

be'spotlik, adj . Bespotlik; bespottelij k, be
lachelijk. 

be'spotte, v. Bespotte; bespotten. 
be'sprakke, onregelm.v. Besprekke; be

spreken. 
be'spreuje, v. Besproeie; besproeien. 
be'springe, st. v . ..... . Besprinkelje; bespren

kelen. - } sprinkelje. 
' besselje, [bf:sa lja] v., bessele, bessele. 

Beste, bestelje; rijgen, met wijde steken 
naaien. 

'besseljen, s.n. Besteljern ; rijggaren. 
best, adj . & adv., -> bast. 
be' stain, onregelm. v. Bestean ; bestaan . # -

bestjeurje 

ut, bestaan uit, samengesteld zijn uit. 
be 'stain, s.n. Bestean ; bestaan. # In gued

hawwe, een goed bestaan hebben. Hy hie 
in lytj -, hij had een klein bedrijfje, klei n 
winkeltje (als middel van bestaan). 

be'stede, [baste:da] v. , besteedde, besteed. 
Besteegje; besteden. # - aan, besteden 
aan, uitgeven aan (van geld), gebruiken 
voor (van andere zaken) . / t is aan him 
wal besteed, het is wel aan hem besteed 
(hij is het waaI·d en weet het te waarde
ren). 

be'steedster, [baste:tstar] s.m ...... , -5. Grut
te, älderwetske paraplu ; grote, ouderwet
se, gehuurde, bij begrafenissen gebruikte 
paI·aplu . 

be'stek, [bastf:k] s.n ., -ken. Bestek; bestek 
(alleen in bet. 1). 1. nauwkeurige om
schrijving van een uit te voeren werk 
(inz. een bouwwerk); pl aatsbepaling van 
een schip op zee. 2. gedaante, gestalte. /t 
is in kotsknovich -, hij , zij is gedrongen, 
heeft een gedrongen gedaante. 

be 'stel, [bastd] s.n. Bestel; bestel, bestuur. 
be'stelauto, s.m. Bestelauto; bestelauto. 
be 'stelle, v. BestelIe; bestellen. 
be 'stelling, [bastdûJ] s. m., -en . Bestellin g; 

bestelling. 
be'stelpe, v., - } bestjelpe. 
be'stelwooin, s.m. Bestelwein ; bestelwa

gen. 
be'stendich, [baStf:ndax] adj . Bestindich; be

stendig. 
be'stille, [bastIla] adj . Bestille; verstild. 
be'stimme, v. Bestimme; bestemmen. -

feur, besternrnen voor. Dat is feur him 
bestimd, dat is voor hem bestemd. 

be'stimming, [bastImllJ] s. m., -en. Bestim-
ming; bestemming. 

be'stjelpe, [bastjdpa] v. , bestjelpte, be
stj elpt ; be'stelpe, [bastd pa] v., beste/pte, 
beste/pt. Bestjelpje· overstelpen. Hy sit 
bestjelpt eeuwnder de papieren, hij zit 
bedolven onder de papieren. 

be'stjeure, v. , -> bestjeUije. 
bestjeuren, -> bestjeurje. 
be'stjeurje, [bastjö.arja] v., bestjeure, be

stjeL/re; be'stjeure, [bastjö.ara] v. , be
stjeursde [bastjö .azda], bestjeurs(d) [ba
stjö.as(t)]; be'stjurre, [bastjöra] v., be-



bestjeursde 

stj urde [bestjöde], bestj urd [bestjöt]. Be
stjurje; stollen. # Wy best j eu ren by dà 
wezzen, wij verstijfden (van ontzetting of 
schrik) bij di e woorden. Wat - !iete, iets 
laten betijen , ergens even geen aandach t 
aan besteden , opdat de onrust waartoe 
het heeft geleid , afneemt. - . gewezze. It 
leit him yn 'e mulle best jeu re, bestjeuren 
(de vorm bestjeuren lijkt ontstaan door 
contaminatie met het deelwoord bestue
ren van het onregelm. v. bestorve) , het 
ligt hem in de mond bestorven, hij zegt 
het heel vaak (zonder er bij na te den
ken) . -+ bestorve. -+ stjeurje. 

bestjeurs(d(e)), - . bestjeure. 
be'stjuer, s.n., -en. Bestjoer; bestuur. # It 

dageliks -, het dagelijks bestuur. It be
stjuerfan ... op dy nimme, de leiding van 
... op zich nemen. 

be'stjuerder, [bestjü.e(r)der] s.m., -s. Be-
stjoerder; bestuurder. 

be'stjuere, v. Bestjoere; besturen . 
be'stjuerslid, s.n. Bestjoerslid; bestuurslid . 
be'stjuersnaad, s.f. & s. m. -+ pestjuers-

naad. 
be'stjurre, v., -+ bestjeurje. 
be'stöle, (SL)V. BestelIe; bestelen. 
be'stopje, v. Bestopje; toedekken, instop-

pen. 
be'storve, onregelm. v. Bestjerre; bester

ven. # It -, <Fr.> it bestjerre; sterven. It -
fan schrik, (het) besterven, erg ontstellen 
(van schrik). It leil him yn 'e mulle be
stueren, het ligt hem in de mond bestor
ven, hij zegt het heel vaak (zonder er bij 
na te denken) . -+ bestjeurje. In bestûem 
hûs, een huis van rouw, een huis waarin 
een dode valt te betreuren. 

be'straffe, v. Be traffe; bestraffen. 
be'strydje, v. Bestride; bestrijden, betwis

ten . 
be'striemje, [bestri.emje] v . ...,. . Huske

leegje; de pri vaatton in de schênebak 
ledigen en het geledigde met stro afdek
ken . - . schênebak, striemje. 

be'strietje, [OOstri. etje] v. , bestriete, be
striete. Befluorje; bestraten. 

be'stryke, (st. )v. Bestrike; bestrijken. # -
mooi ... , bestrijken met ... , ... strijken op, 
over. Net tà -n wazze, niet te bereiken, 
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onbereikbaar zijn . 
be 'sudden, prep. Besuden ; bezuiden , ten 

zuiden van . -+ sûd, sudlik. 
be'suentjen, [besü.entjen] s.n., -s [besü.en

tjes] . 1. Boesgroentsje; boezeroen, over
hemd. -+ ieuwrhimd, ieuwrstrûpper. 2. 
koarte kile; kort soort kiel van stevige 
stof (al of niet met zilveren knopen). 

be 'sÓDniging, [OOsünegllJ] s.m., -en. Besu
niging; bezuiniging. 

be'sónnigje, v. Besunigje; bezuinigen. # -
op, bezuinigen op. 

besweken, - . beswyke. 
beswiek, - . beswyke. 
be 'swier, [besl:li. er] s.n., -en. Beswier; be

zwaar . # - hawwe, met je (tjin) , bezwaar 
hebben , maken (tegen). 

be'swierje, [OOsl:li.erje] v. Beswierje; be
zwaren. # Hy feelt him beswiere (d) , hij 
voelt zich bezwaard. 

be'swierschrift, s.n. Beswierskrift; be
zwaarschrift. 

be'swyke, [besl:like] st.v. , beswiek [00-
sl:li.ek], besweken [besl:le:ken] . Beswike; 
bezwijken. 

be'swymje, v. Beswymje; bezwijmen, in 
zwijm vallen. - . swym, swymj e, swyrn
slaeh. 

be'swit, adj. Beswit; bezweet. switte. 
be'swöre, v. Beswarre; bezweren . 
be'swöring, [OOsl:l::J: rllJ ] s. m., -en. Beswar-

ring; bezwering. 
be'tankje, v. Betankje; bedanken. # - feur, 

bedanken voor (dank betuigen voor ; af
slaan, niet aannemen). Scheun, wal be
tanke , wel bedankt, reuze bedankt, heel 
erg bedankt. 

'bête, s. m. , - . beite . 
beteers(d(e», - . betere. 
be'teie, v., beteje. 
be' teje, [bete:je] v. , betede , beteed; be

'teie, [bet1:. ie] v., beteide, beteid. 1. Be
dije; gedijen, het goed doen. Hy sil der 
wal -, hij zal daar wel ged ijen, het zal 
hem daar wel goed gaan. 2. ûngemurken 
yn 'e besniji ng ni mme; ongemerkt (over 
iets) komen en zijn invloed doen gelden. 
De jaune het LIS beteed, de avond, met 
het daarbij horende gevoel van rust, is 
ongemerkt over ons gekomen . 3. jin be-
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darje, j in deljaan: bedaren, kalmer wor
den (van het weer). It weer bereet, het 
weer bedaart, het wordt kalm, mooi, rus
tig weer. 

be' tekenis, [bete:kenls] s. m. «Ned.), -sen. 
Betsjutting; betekeni s. # Yn de - fa n, in 
de betekenis, zin van. In ... fan -, een ... 
van betekenis, van belang, van gewicht. 
--> berjo ffing . 

'betel, [be:te l] s.m ., -s. Be(i)tel; beitel. 
'betel, [be:tel] s.m. In : Op in - wazze, op de 

been, op straat zijn . Der wiene rjaU/u 
heel war minsken op in -, er waren gis
teravond heel wa t mensen op de been, op 
straat. 

' betelje, [be: telje] v., betele, bete/eo Beitel
je; beitelen. 

be'telje, [betdje] onregelm.v. , ik berelje, 
dà beraleste [bet::deste], hy berale [bet:J: 
Ie], wy, j e, jimme, jà bereIje; berale, be
tale. Betelje; betalen. 

be'tere, [betLere] v. , bereersde [betLezde], 
beteers(d) [betLes(t)]. 1. In : - yn, beteare 
yn ; wikkelen in. Yn dokken bereers(d), in 
doeken gewikkeld. --> berrale. 2. beteare; 
aflopen, uitvallen. Hà si! dar -?, hoe zal 
dat aflopen? 

be'teutele, [betö:tele] ; be'teutere, [be-
tö: tere]; adj . & adv. Beteutere; beteuterd . 

be'teutere, adj . & adv. , - ) bereutele. 
be'teuverje, v. Betoverje; betoveren. 
be'tingje, v. Betingje; bedingen. 
be'tingste, [betIl](k)ste] s.m., -no Betingst; 

beding, voorwaarde, conditie. 
be'tinke, onregelm. v. Betinke; bedenken 

(alleen in bet. 1). 1. overwegen; verzin
nen; bedelen, iets geven aan. Dy -, zich 
bedenken. 2. herdenken. 

be'tinken, s. n. Betinken; mening, opinie, 
zienswijze. Hy wist har -, hij wist hoe zij 
er over dacht. # Fan - wazze, dar ... , van 
mening zijn , dat .. . --> miening. 

be'tinking, [betlI]k4J] s.m., -en. Betinking; 
herdenking. 

be'tinkingsdei, s.m. Betinkingsdei; her
denkingsdag. 

be'tinksel, [betlI]ksel] s. n., -s. Betinksel, 
optinksel; bedenksel, verzinsel. 

be'typele, [betipele] adj . In: Hier af der 
mooi - wazze, earne mei oanklaud sitte; 

betlift 

ergens mee opgescheept zijn. 
be'tjening, [betje:nlI]] s.m. Betsj inning; 

bediening. 
be'tjinje, v. Betsjinje; bedienen. # Dy -

fa n, zich bedienen van, gebruik maken 
van. 

be'tjotte, v. Betsjutte; beduiden, betekenen 
(alleen in bet. 2) . 1. aanwijzen ; aan het 
verstand brengen, uitleggen. Ja betjotten 
us stil tà wazzen, zij beduidden ons stil te 
zijn . 2. de zin, inhoud hebben van, willen 
zeggen. War betjot dit wes?, wat betekent 
dit woord? Tà -n hawwe, te betekenen 
hebben , inhouden. Niks tà -n hawwe, 
niets te betekenen hebben, geen gewicht 
in de schaal leggen. rjotte. 

be'tjotting, [betjotlI] ] s. m., -en. Betsjut
ring; betekenis, inhoud. --> miening. 

be'tjuene, v. Betsjoene; betoveren. # Hà 
hesre dar betjuend, hoe heb je dat kl aar
gespeeld? --> beguchelje. 

be'toeft, adj ., --> betuft. 
betöle(ste), - ) betel j e. 
be'ton, [beton] s.n. Beton; beton. 
betone, - ) betonje. 
be'tonje, [betonje] v., berone [beto: ne], be

rone. Betonje; betonnen, met tonnen af
bakenen (van een vaarwater). 

be'traapje, v. Betraapje; betrappen, attra
peren. # Ien op war -, iemand op iets be
trappen, iets afkeurenswaards bij iemand 
vaststell en. 

be'trale, [betra:le] v., betraaIde, betraald. 
In: - yn, betrolje yn ; wikkelen in. --> bete
re, fe rtrale . 

be'treeuwber, [betn:. \;Iber] adj. BetTouber; 
betrou wbaar . 

be'treeuwe, v. <zeldz.>. Betrouwe; betrou
wen, vertrouwen. # - op, betrouwen, ver
trou wen op. --> fe rtreeuwe. 

be'trekking, [betn:kII]] s. m., -en. Betrek
king· betrekking. # - hawwe op, betrek
king hebben op. 

be'treklik, [betrdd ek] adj . & adv. Betrek
lik; betrekkelijk. 

'bette, [bEte] v. , bette, bet. Bette; betten, 
nat maken. 

betten, ba i f . 

be'meft, adj ., - ) betuft. 
be 'tUft, [betüft); be'tueft, [betü.eft]; be-



betwyfelje 

toeft [batuft] « Fr.) ; adj . Betûft ; kundig, 
ervaren . 

be 'twyfelje , v. Betwivelje; betwijfelen. 
bqu, IIbö,:]:mof;, bui . In Iytj -, een buitje. # In 
druch -, een droge bui . 
beu, [bö:] s.f. , -je; buj, [bü :l] s. f. , -eo Boei ; 

boei , drij vend baken. -> hole, kap, raid, 
ton. 

beuch, [bö:x] s.f., beuge [bö:ga]. In : Pyl
en-beuch, pij l en boog. -> boge, snitse
beueh. 

beuch, [bö:x] s.f. , beuge [bö:ga]. Beuch, 
böge; beug, bepaald vistuig . 

'beugel, [bö:ga l] s.m., -s. Bûgel; beugel. # 
Dat kin net troch de -, dat kan niet door 
de beugel. 

'beuger, [bö:gar] s.m. , -s. Beuger; beuger, 
visser die met de beug vist. 

'beuïch, [bö:lax] adj . Buiïch; buiig. It is -
(weer), het is buiig (weer). 

beuk, [bö:k] s.m ., -en. Boek; beuk, 
beukenboom. -> M ek. 

beuk, [bö:k] s.m. , -en. Beuk; beuk (ruimte 
tussen twee rijen pilaren (in een kerk)). 

'beuke, [bö:ka] onregelm.v., ik beuk, dà 
bukste [böksta], hy bukt [bökt] , wy, je, 
jimme, j à beuke; bukte [bökta] , bukt. 
Bûkje, bûtse; beuken . # Stakfisk -, stokvis 
beuken. 

'beuker, [bö:kar] s.m. , -s. Beuker; kleuter, 
dreumes, peuter. 

beul, [bö:l] s.m., -en. 1. Boal; beul , scherp
rechter. 2. mûzefalk; buizerd. 3. hoan
skrobber; kiekendief. -> Zetsebeul. 

'beulje, [bö:lja] v. , beuIe, beule. Beune, 
bea ligje; beulen, hard werken, zwoegen. 

beum, [bö:m] s.m. , -en. 1. Boaiem , boom; 
bodem. 2. onderzet(je), onderzetsel ; in 
het meervoud inz. voor: de onderzetten 
die worden gebruikt om de tafel tegen 
heet vaatwerk, borden met heet voedsel 
e.d. te beschermen . # In dûbbelden -, een 
dubbele bodem. 

beur, [bö.ar] s.f. , -eo Boar; boor. -> bQ/je. 
'beureep, -[re:p] s.m., -repen. Boeireep; 

boeireep, touw aan de ankerboei . 
'beurewiin, [bö.ara]- s.m. Skerpe easte

wyn; scherpe oostenwind. - } aister, ais
tewiin. 

'beurje, v., -> bar je. 
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'beurlint, [bö.ar]- s. n. Boarlint; boordlint, 
lint voor het boorden van kledingstuk
ken. 

'beuromslach, s. n. Boaromslach; bOOI·om
slag. 

beurs, [bö.as] s.m., beurzen [bö.azan]. 
Beurs; beurs, portemonnee (in bet. 1). 1. 
geldtasje. -> knip, pong. 2. stipendium, 
studietoelage. 3. openbaar handelsge
bouw. 

beurt, [bö.at] s.m. , -en. Bar (a lleen in bet. 
I ), beurt; beurt. 1. handeling, taak , voor
val in een geregeld afwisselende reeks. -> 

bar, torn. 2. het schoonmaken van een 
kamer enz. op gezette tijden . 3. geregelde 
dienst van een schipper tussen bepaalde 
plaatsen . # Om 'e -, om de beurt. Oon -, 
<Fr.> oan bar; aan de beurt. It is myn -, 
ik ben aan de beurt. Op myn -, op mijn 
beurt, nu ik aan de beurt ben (om iets te 
zeggen of te doen), toen ik aan de beurt 
was (om iets te zeggen of te doen ). Om 
-en, - om -, <Fr.> bar om bar, bar foar 
bar, om (syn) beurten; bij beurten , beur
telings . 

beus, [bö:s] adj . & adv. Boas; boos (i n het 
Ned. in deze betekenissen verouderd). 1. 
onstuimig, stormig. In beuzen wiin, een 
onstuimige, stormige wind. 2. moeilijk, 
lastig in de omgang. Beuze ben, moeilij
ke kinderen . 3. erg, zeer. In - got knip , 
een erg grote beurs. Beuze fole, erg veel. 
Beuze siek, erg ziek. Der haud ik - fan , 
daar houd ik erg van , daar ben ik dol op. 

beut, [bö:t] s.f. , -eo Boat; boot; inz. ook 
voor: reddingsboot, veerboot. # In dûbbel 
-, tweemaal per dag een veerboot. Ne is 
de - oon!, nu is de boot aan, nu zijn de 
poppen aan 't dansen. 

'beutsman, s.m., -> butsman. 
'beutwerker, s.m. Boatwurker; bootwer

ker. 
be'waadje, v. Bewadzje; met vuile schoe

nen bemorsen . 
be'waarschuele, [bava:r] - s.m. Bewaar

skoalIe; bewaarschool. 
be 'wapening, (bava:panllJ] s.m . Bewape

ning; bewapening. 
be'wapenje (dy), v. (Jin) bewapenje; (zich) 

bewapenen . 



35 

be'warje, [bavtuja] V. , ik bewarje, db be
woreste [bav:nasta], hy bewore [bav:J: 
ra], wy, j e, jimme, jà bewarje; bewore , 
bewore. Bewarje; bewaren. # - feur, be
waren, behoeden voor. Bewore blieuwe, 
bewaard blijven . ---+ frede, geheim, kalm
te, walbewore(d). 

be'wasten, prep. & adv. Bewesten ; bewes
ten, ten westen van . -> wast, wastlik. 

be'waundelje, v. Bewannelje; bewandelen 
(in fig. zin ). 

be'weecblik, [bave:xlak] adj. & adv. Be
weechtik; beweeglijk. 

be'weerje, [bavI.arja] v., bewere, bewere. 
Bewaarje, bewielje; door ongunstig weer 
overvallen en daardoor opgehouden wor
den. Wy binne der bewere, we zijn daar 
door ongunstig weer overvallen en kon
den niet vertrekken. 

beweers(d(e)), - } bewere. 
be 'wege (dy), [bave:ga] v., beweegde, be

weegd. (Jin) bewege; (zich) bewegen. 
be'weging, [bave:glrJ] s.m. , -en. Beweging; 

beweging. # Yn - bfieuwe, komme , in 
beweging blijven, komen. Ut ooine -, ei
gener beweging, uit eigen beweging. 

be'wening, s.m., ---+ beweuning. 
be'were, [bavI.ara] v., beweersde [bavl.az

da], beweers(d) [bavI.as(t)]. Beweare, ut
hälde; beweren. 

be'werkje, v. Bewurkje; bewerken . 
be'wetje, onregelm .v. Bewekje, beweitsje; 

bewaken. 
be'weune, v. , - } bewinje. 
be'weuner, [bavö:nar] s.m., -s. Bewenner; 

bewoner. 
be'weuning, [bavö:nlrJ] ; be'wening, [ba

ve:nIIJ ]; s. m. Bewenning; bewoning. 
be 'wierje, [bavi.arja] v. , bewiere, bewiere. 

Bewierje, wiermei tsje; waarmaken, be
wijzen, bekrachtigen. Db moste it aik 
maar - kinne, je moet het ook maar waar 
kunnen maken . ---+ wier. 

be'wiize, (st.)v. Bewize; bewijzen. len in. 
tjinst, in gonst, de laste eer -, iemand een 
dienst, een gunst, de laatste eer bewijzen. 

bewiizen, ---+ bewys. 
be' willicb, [bavllax] adj . & adv. <zeldz.>, 

bewifliger [bavllagar], -st. Willich; wi l
lig. - } wiflich. 

by 

be 'winje, [bavloja] v.; be 'weune, [ba
vö:na] v. , beweunde, beweund. Bewenje; 
bewonen. Bewene(d), bewoond. In be
wene(d) Ms, een bewoond huis. 

be'winterje, v., bewintere, bewintere. 
<Fr. :> Bewinterje. 1. overwin teren , door 
de winter komen . 2. invriezen, ingevro
ren raken . 

be'wys, [bevis] s.n., bewiizen [bavi:zan]. 
Bewiis; bewijs. # In - fan mulke yn 'e tee, 
<Fr.> in (Iyts) bewyske molke yn 'e tee; 
een heel klein beetje melk in de thee. Hy 
kûe der gin - op satte, hij kreeg het niet 
voor elkaar, hij speelde het niet klaar. 
besjeeuwe. 

be'wondering, [bavondarllJ] s.m. Bewûn
dering; bewondering. 

be'wonderje, [bavondarja] v., bewondere, 
bewondere. Bewûnderje; bewonderen. 

bewöre(ste), ---+ bewarje . 
be'wöring, [bav:J:rlIJ] s.m. In : Yn - jaan, in 

bewaring geven. 
be'wóele, v. 10: - yn, bewuolje yn; wik

kelen in . - } wûele. 
be'wust, [bavöst] adj. Bewust; bewust. # 

Dy - wazze, wezzefan ... , dat ... , zich be-
wust zijn , worden van .. . , dat .. . 

'bezem, [be:zam] s.m., -s. Biezem; bezem. 
bêzen, bes. 
'bezicb, [be:zax] adj. & adv. Beuzich, be

zich; bezig. - wazze, bezig zijn. 
'bezicbbeid, -[hE.it] s. m., -heden -[he:

dan]. Beuzichheid; bezigheid. 
'bezigje, [be:zagja] v., bezige, bezige. Brû

ke; bezigen, gebruiken. Dat lVes wedt n.et 
ma ir bezige, dat woord wordt niet meer 
gebezigd, gebruikt. 

'bezzicb, [bEzax] adj. Burdich ; zwaar ge
baard. 

by, [bi] prep. & adv. By; bij . By it prysut
deLen, tijdens de prijsu itdeling. - starms
weer, tijdens een storm . # - ... dal , dal. 
- ... om en oof, -> oof - ... op, ---+ op. - ... 
traeh., - ) traeh. - aist, wast reeuwn, om 
de oost, west, oostwaarts, westwaarts; in 
het oosten , westen gelegen . - ... waai, bij 
.. . weg, vandaan. fale , slaan. Gûed -
wazze, goed bij (zijn verstand) zijn . Dy 
jonge der sit net fal e -, <Fr.> dy jonge 
dêr sit net folie by; die jongen is niet erg 



bibberje 

pienter, snugger. -> al, tiige. It der net -
sitte fi ete, bet er niet bij laten zitten , er 
werk van maken. 

'bibberje, [blberje] v., bibbere, bibbere. 
Bibberje; bibberen. 

'bychte, [bixte] v., bychtte, byehl . Bycht
sje; biechten . 

by'daar, adv., -> bedaar. 
'bidde, [blde] st. v., ba in [bain ], bain. Bid

de; bidden . # - ta, bidden tot. - om, bid
den om. - en smeke, bidden en smeken. 

need. 
byder'hand, [biderhant] adj. Byderbant ; 

bijdehand. 
'bydrage, st. v. Bydrage; bijdragen, als 

aandeel inbrengen . # - ta, bijdragen tot, 
bevorderen . 

'bydrage, [bidra:ge] s. m., -n o Bydrage; bij
drage. 

'biede, [bi .ede] st.v., bain [bain], bain. 
Biede; bieden. # Wal la -n hGlVllle, iets te 
bieden hebben (en daardoor aantrekkelijk 
zijn ). 

bien, [bi.en] s.n. Bien; been (als stofnaam; 
gebeente). # Stien en - kleie, steen en 
been klagen. 

bien, [bi.en] s.f. , -eo Bonke, bien; graat, 
visgraat. 

'biender, [bi .ander] s.m., -s. Bjinder; boen
der. 

'biene, [bi .ene] v. , biende, biend. Bjinne; 
boenen. 

'bienen, [bi .enen] adj. Bien(n)en; benen , 
van been gemaakt. In - kneup, een benen 
knoop. 

bier, s. m. , - , baar. 
bies, [bi.es] s. m., biezen [bi.ezen]; biis, 

[bi: s] s. m., biizen [bi :zen]. Bies; bies 
(bep.oevergewas; steel van die plant). 
De biezen yn 'e slait, de biezen in de 
sloot. 

bies, [bi .es] s.m., biezen [bi.ezen] ; bi is, 
[bi: s] s.m. , biizen [bi :zen]. Biis; guit, 
grappenmaker, scbalk. 

biet, [bi.et] ; byt, [bit] ; .m. , -en . Byt; biet. 
- , raid. 

biet, - , byte. 
'bietewettel, s.m. Bitewoartel; beetwortel, 

sui kerbiet. 
bieuwr, [bi .klr] s. m., -en. Boer; boer, land-

36 

bouwer, veehouder. 
bieuwr, [bi .klr] s.m. , -en. Bûde; buil. Ik 

hew my in nairen - roond, ik heb een 
akel ige buil opgelopen. -> tjaldbieuwr. 

bieuwrde'ree, [bi.kI(r)dere:] s.m. , -ën . 
Boerepleats; boerderij , boerenhoeve. 
bieuwreplaats. 

bieuwre'balsem, s. m. Boerebalsem; akker
munt. 

bieuwrebe'dryf, s. n. Buorkerij: boerenbe
drijf, het landbouw of veeteelt drij ven. - , 
bieuwrkeree. 

bieuwre'butter, s. m. Boerebûter ; natuur
boter, roomboter. 

bieuwre'plaats, s. m. & s.f. Boerepleats; 
boerderij , boerenhoeve. -> bieuwrderee, 
plaats. 

bieuwre'reeuw, s. n. Boerereau; gereed
schap, gerei dat tot het boerenbedrijf be
hoort. 

bieuwre'swaalje, s.m. Boereswel; boeren
zwaluw. 

bieuwre'werk, s.n . Boerewurk; boeren
werk. 

bieuwre'wooin, s.m. Boerewein ; boeren
wagen . 

bieuw'rin, [bi .klrIn] s.f., -nen. Boerinne; 
boerin. 

'bieuwrje, [bi .klrje] v. , bieuwre, bieuwre. 
Krökje; boeren, een boer laten. - , krokje. 

bieuwrke'ree, [bi .kI (r)kere:] s. m. Buorke
rij ; boerenbedrijf, het landbouw of vee
teelt drij ven. 8 eite hie wat -, <Fr.> pake 
hie wat buorkerij ; grootvader had een 
klein boerenbedrijf. -> bieuwrebedryf 

'bieuwrkje, [bi.k1fkje] v., bieuwrke, 
bieuwrke. Buorkje; boeren , bet boeren
bedrijf uitoefenen, landbouw of veeteelt 
drijven . 

'biezen, [bi .ezen] ; 'biizen, [bi: zen] ; adj. 
Biezen; biezen , van bi es. In - sitting, een 
biezen zitting. 

'biggelje, [blgelje] v., biggele, biggele. 
Biggelje; biggelen. 

'biibel, [bi:bel]: 'biivel, [bi :vel] ; s. m. , -s. 
Bibel ; bijbel. 

biile, - , byl. 
'biine, [bi :ne] st. v., beeuWll [bE.kln], 

beeuwn. Bine; binden . - , bynselje. 
'byineeuwr; by' neeuwr; adv. Byinoar; bij 
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elkaar, bijeen. - komme, bringe, schrape, 
wazze, bijeenkomen, bijeenbrengen , bij
eenschrapen, bijeenzijn. 

'biinteeuw, [bi:n]- ; 'bynteeuw, [bin]-; s. n. 
Byn tou ; bindtouw. 

biis, s. m., - , bies. 
'biivel, s. m., - , biibel. 
' biizen, adj. , - , biezen. 
' biizich, [bi :zax] adj. & adv. , biiziger [bi :

zagar], -st. Bi zich; guitig, schalks. 
'byjietje, v. Byljochtsje; bij li chten. # len -, 

iemand ongezouten de waarheid zeggen. 
- , eeuwngesauten. 

bik, [bIk] s. n. , -ken . Bit, byt; bijt, in het ijs 
gemaakte opening. 

'byke, s. n., - , bytke. 
' byker, s. m., - , beker. 
' bikje, [b[kja] v., ik bikje, dà bekeste [be:

kasta], hy beke [be: ka] , w)', je, jimme, jà 
bikje; beke, beke. Bikje; bikken. - , stien
bik je, stienbeker. 

'bikkel, [bIkal] s. m. , -s. Bikkel; bikkel. -+ 

hes. 
'bikkelje, [bIkalja] v., bikkele, bikkele. 

Bikkelje; bikkelen , met bikkels spelen. 
byl, [bil] s.f., biile [bi:la]. Bile; bijl. # In 

got -, een aks(t), een zware bijl. -+ akst, 
schyle. 

'bil, [bU] s.n., -Ien; 'bille, [bIla] s.m., -no 
Bil ; bil. 

by'launs, adv. In: Huske - gain, <Fr.> hûs
kebylans gean; van hui s tot huis, langs 
alle huizen gaan (b. v. met een collecte, 
een intekenlijst). -+ hûs. 

'bille, s.m., -+ bil. 
'bilte, [bIlta] s. m., -no Bulte; bult. 1. stapel, 

hoop. 2. bochel. 3. oneffenheid van de 
bodem of van enig oppervlak. In heigen 
-, een hoge bult. # De -n, de duinen. -+ 

bulte. 
'biltplokje, [bIlt]- v. Bultpl6kje; al pluk

kend de randen van een hoop ingekuild 
gras recht maken. 

bimmen, -+ baim. 
bin, [bin]; bun, [bän] ; s. m., -nen. Bin, 

bun , bun ; beun , bun , viskaar . -+ kaan. 
bin, - , wazze. 
by'nafter, [bin iifta r] adv. ~ . Benefter; 

achteraan . -+ benafter. 
by'neeuwr, adv., -+ b)'ineeuwr. 

bynt 

'bingelje, [bll)a lja] v., bingele, bingele. 
Bingelje; bengelen . 

'bynkebos, [bilJka]- s. f. Blikken sparpot; 
bi i kken doosje met gleuf dienende als 
spaarpot. --> spaarpoot. 

binne, - , wazze. 
'binnen, [blnan] prep. & adv. Binnen ; bin

nen. - in ketier, in hailieuwre, in wyk, 
binnen een kwartier, een halfuur, een 
week. # Fan -, van binnen , inwendig. 
Nooi - (Ià), naar binnen . Dat sjot m)' yn
ienen là -, dat schiet 111e ineen s te bin
nen, dat herinner ik me ineens weer. -
wazze, binnen zijn, zijn schaapjes op het 
droge hebben. -+ bene. 

'binnenbjaun, S. 111 . Binnenste ban, binnen
ban; binnenband. 

'binnenbtis, s.m. Binnenbûse; binnenzak. 
'binnenhaven, s. m. Binnenhaven; binnen

haven. 
binnen'yn, adv. Binnenyn; binnenin . 
'binnenkaunt, s. m. Binnenkant ; binnen

kant. 
'binnenIaun, s. n. Binnenlan; binnenland. 
'binnenIauns, -[la.!.In(t)s] adj . Binnen

lansk; binnenlands. 
binnen'mms; binnens'mms; adv. Bin

nen(s)mûls; binnensmonds. # - prate, 
binnens1110nds spreken. 

binnens'mms, adv., binnenmuIs. 
'binnenst, [blnan (t)st] adj. Binnenst; bin

nenst. # It -e butten kere, het binn enste 
buiten keren . 

~binnenstriete, s. m. Strjitsje; paadje van de 
deur naar de buttenstriele, d.w.z. de ei
genlijke straat. 

'bynorne, S.111. Bynamme; bijnaam. 
by'nooi, [bino:i] adv. 1. Benei ; bijna, ten 

naaste bij . 2. in : - komme , « Fr.:> benei 
komme) evenaren; (be)naderen; te pak
ken krijgen, bemachtigen; aanraken, 
vastgrijpen; nakomen, verstandelijk be
vatten ; beredderen. -+ nooi. 

'bynselje, [bin(t)sa lja] v. , bynsele, bynsele. 
Bine; binden. -+ biine. 

'bynstook, S. 111 . Bynst6k; ponder, ponder
boom, weesboom, lange paa l of stok 
waarmee een voer hooi of stro stevig 
vastgemaakt wordt. 

bynt, [bint] s.m., -en. Bynt ; bint (dikke 



bynteeuw 

balk; gebint, spant). 
' bynteeuw, s.n. , -> biinteeulV. 
'bysatte, v. Bysette; bijzetten. -> seil. 
'bysjes, [bisjas] s.plur. In : Don - fale, In 

scherven vallen. -> barrebysjes. 
bysk, [bisk] s.f.. -eo Blokfink, blausyske; 

koolmees. -> blaubysk. 
'bisschop, [bIsxop] s.m. , -pen. Biskop; bi s-

schop. 
'bystain, onregelm.v. Bystean ; bijstaan. 
biste, -> lVazze. 
'byster, [bistar] adv. Bjuster; bijster, erg, 

zeer, in hoge mate. - fale, erg veel. Ik bin 
der net sà - mooi ynnimd, ik ben er niet 
zo erg mee ingenomen. -> bjoster. 

byt, [bit] s.m., -en. Byt; beet. # Gin -, 
<Fr.> gj in , net in byt; geen spat, geen 
zier. -> spaat. Ik j eeul'v der gin - om, ik 
geef er absoluut njets om, het kan me ab
soluut niets schelen. 

byt, s.m. , -> biet. 
'byte, [bita] onregelm.v., ik byt, dà bitste 

[bitsta] , hy bit [bIt], lVy, je, jimme, jà by
te; biet [bi.at] , byten. Bite; bijten. # Fan 
dy oof -, van zich af bijten, zich flink te 
weer stellen. 

byten, -> byte. 
by'tiiden, -[ti :dan] adv. Bytiden; bijtijden, 

soms, op sommige ogenblikken . -> soms, 
somtiids. 

by'tiids, -[ti:ts] adv. Bytiids, yntiids ; bij
tijds, op tijd . -> ti id. 

'byting, [bitllJ] s.m., -en. Biting, bytling; 
bit, ijzeren mondstuk van paardentuig. 

'bytke, [bitka] ; 'byke, [bika] ; s.n. , -s. Byt
sje; beetj e, kleine hoeveelheid, klein 
stukje. # In -, een beetje (een geringe 
hoeveelheid, een klein aantal, weinig; in 
lichte graad, enjgszi ns). In Iytj -, een 
klei n beetje. It - wat drukt is, is al aud, 
het weinige dat gedrukt is, is al oud. Dat 
faalt wal in - mooi, dat valt wel een beet
je mee. Sà 'n -, enigszins; zo'n beetje, in 
grove trekken , zonder in bijzonderheden ' 
te gaan. Ik bin der ne sà 'n - aan wind, ik 
ben er nu wel ongeveer aan gewend. Ik 
sil sà 'n - fertale wal my ieuwrkomd is, ik 
zal nu, zonder te veel details te geven, 
vertellen wat mjj is overkomen. -> lieul.v. 

'bytring, s.m. Bytring; bijtring. 
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bits, [bits] adj. , -er, -st. Bits; bits, scherp, 
vinn ig. 

byts, [bits] s. m. , . Tn : Op 'e - rone, kom
me, klaplopen. -> schobberdebonk 

' bytse, [bitsa] v. , , bytsre , bytsl. Oftroaie; 
afbietsen , aftroggelen. - , oojbylse. 

bit(ste), -> byte. 
bitter, [bItar] adj. & adv. , -der, -SI . Bitter; 

bitter. # Sà - as gale, zo bitter als gal. -e 
trienen, airmue, bittere tranen, armoede. 

'bitterje, [bltarja] v. , bittere, bittere. Bit-
telje; bitteren. 

'bitterkös, s.f. Ljippetop; Oostindische 
kers . 

bjair, [bjair] s.n. Bier; bier. # It - is feur 
de goze(n) net breeuwd, het (bier) is voor 
de ganzen niet gebrouwen (laten we het 
dus maar opdrinken en ervan genieten). 

bjaIch, [bjälx] s.m., bjalgen [bjälgan). 
<Fr.:> Bealch . 1. lichaam van een dier. 
2. <gem.> buik, li chaam van een mens. 
3. bolstaand, rond deel van een voor
werp. Dy kachel het gin -, die kachel 
heeft geen buik. 

bjaun, [bja.!"m] s. m. & s. n., -en (als s.m. ). 
Ban; band (niet in bet. 3). 1. (als s.m.; 
soortnaam) band, wat iets (met een bolle, 
ronde vorm) omsluit. In buek mooi in 
leren -, een boek met een leren band. De 
- fan in fyts, de band van een fiets. De 
rage is yn 'e -, de rogge staat in de band, 
in schoven, garven. -> schove, troft. 2. 
(als s.n.; stofnaam) lintvorrillg weefsel 
(van katoen, linnen, flu weel enz.) . -> 

fy terbjaun, plakbjaun. 3. (als s.m.; soort
naam) scharnier. -> scharnier. # Don -en 
leze, aan banden leggen, beteugelen. 

bjest, [bjest] s.n. Bjist; biest. 
bjok, [bjok] s.m. , -ken(s). Wjok; wiek, 

vleugel, vlerk. De -ken(s) fan in fieuwl, 
de vleugels van een vogel. - , wjok. 

'bjokkenje, [bjokanja] v., bjokkene, bjok-
kene. Wjokkelje, wjokwapperje; fladde
ren , klapwieken. -> j7eugelje. 

bjol, [bjol] ; bjöl, [bj::>:l]; s.m. , . Wynpûst; 
wi ndvlaag. In gor - blaze, met volle 
wangen blazen. De wiin dy bleuze yn - en 
flaich, de wind blaast hard en vlagerig. 
Syn, har saft -, zijn, haar zachte adem. -> 

(wiin)j7.a ich, (wiin)pusl. 
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bjól, s.m., ~> bjol. 
'bjoster, [bjostar] adj . & adv. Bjuster ; bijs

ter (a ll een in bet. 4 en 5). 1. wonderlijk, 
vreemd, ongewoon. In - beest, een vreemd, 
raar beest, dier. 2. verbijsterd, verward. 
Us - hets, ons verbijsterd hart. 3. 
onstuimig (van het weer) . Wa komme der 
mooi dit -e weer, wie komen daar met dit 
onstuimige weer? 4. in : - retje, wazze, 
bijster, kwijt raken, zijn (inz. de weg) . 
Wy retje it paid, it speur -, we raken het 
pad, het spoor bijster, we verdwalen. 5. 
erg, zeer, in hoge mate. - fraimd, erg 
vreemd. - kal wezze, erg schrikken. ~> 

byster. 
'blaadjen, [bla:tjan] s. n., blaadjes [bla:

tjas]. Blêd; dienblad , presenteerblad. 
blaas, [bla:s] s.m., blazen [bla:zan] . Blaas; 

blaas, urineblaas . 
'blabber, [blabar] s.m. Blabber, blabze; 

blubber, slijk. 
' blaffe, [bläfa] v., blafte, blaft. Blaffe; blaf

fen . ~> barkje. 
blait, [blai t] adj . & adv. Bleat; bloot. # 

Mooi it -e eich, met het blote oog. ---+ 

epen. 
' blaitjaan, dy, st. v. Jin bleatjaan ; zi ch 

blootgeven. 
'blaitleze, onregelm.v. Bleatlizze; bloot

leggen, blootliggen. 
'blaitstain, onregelm. v. In : - aan, bloot

staan aan , onbeschermd zijn tegen. 
blak, [blak]; blok, [blok] ; s.n., -ken. Blok; 

blok; ook voor: katrol (alleen voor
komend als tweede lid van een samen
stelling, zie: ienschieuwsblak, twaschieuws
blak, trooischieuwsblak, fjeeuwrschieuws
blak). # In - aan 'e fûet , een blok aan het 
been. ---+ bongel. ---+ ketml, schieuw. 

'blakletter, s.m. Blokletter; blokletter. 
' blakschaaf, s.f. Blokskaaf; blokschaaf. 
' blakstil, adj . Blakstil ; blaksti l, bladstil. ---+ 

bledstil, daidstil. 
'blakstilte, s.m. Blakstilte; volkomen 

wi ndstilte. # Inflygenden - en gin teepan 
fo l lViin , <iron .> gez. wanneer het wind
stil is. ---+ suchjen. 

blank, [blalJk] adj. , -er, -st. Blank; blank. # 
Sà - as bufter, volkomen blank. 

blank(en), ~> blinke. 

bledsyde 

blast, [blast] s.m. Blast; trommelzucht , op
geblazenheid (inz. bij runderen). 

'blastich, [bl astax] adj . Blastich ; aan trom
melzucht, opgeblazenheid lijdend (inz. 
van runderen). 

blat(ste), ~> bliede. 
blau, [bla. !.I] adj. & s.n. , -wer, -st. Blau; 

blauw. # Sà - as patlaid, volkomen 
blauw. In - eich, een blau w oog. In -
plak op 'e haun, een blauwe plek op de 
hand. ---+ distel, kneup, kueke, mode, rai
ger, schyn. 

'blaubekje, -[bEkja] v. , blaL/bekke, blau
bekke. Blaubekje; blauwbekken. 

blau'bysk , -[bisk] s. f. , -eo Blokfink, blau
syske; koolmees. ---+ bysk. 

'blau'blau, adj . In : Wat - /iete, iets blauw
blauw laten , iets laten zoals het is. 

'blaueiged, -[E. igat] adj. Blau-eagich ; 
blauwogig. 

'blaufarved, -[färvat] adj . Blauferve; 
blauwgeverfd . 

'blausel, [bla.!.Isa l] s.n. Blausel; blauwsel. 
'blauwyt, adj . Bl auwyt ; blauwwit. 
'blaze, [bla:za] st.v., bleis [blE.is], blês 

[bIn]; bleizen [bIE. i zan] , blêzen [blE:
zan]; 'bleuzje, [blö:zja] v . ..,. , bleuze, 
bleL/ze . Blaze; blazen. ---+ tûtten. 

'blazer, [bla:zar] s. m., -s. Blazer; blazer, 
soort zeilend vissersvaartuig. 

bied, [bIEt] s. n., -den [bIEdan]. Blêd ; blad 
(deel van plant, boom; plat, breed deel 
van voorwerpen ; stuk papier ; twee blad
zijden; krant, tijdschrift). It - fan in 
saach, het blad van een zaag. In - ût in 
bûek, een blad uit een boek. - satte, bla
deren vormen, krijgen. Yn - stain, in blad 
staan, bladeren hebben. Yn in !cwaid -
stain, <Fr.> yn in kwea bledsje stean ; 
niet goed aangeschreven staan . ---+ mulle, 
trilje. 

'biedderje, [blEdarja] v. , bleddere, bled
dere. Blierje (bet. 1), blêdzje (bet. 2) ; 
bladderen (bet. 1), bladeren (bet. 2). 1. 
blaasjes, blazen vormen (van verf) . 2. de 
bladzijden vluchtig omslaan en bekijken . 

'biedlUs, s.m. Blêd\ûs; bladluis. 
'bledsy, s.m., ~> bledsyde. 
'bledsyde, -[sida]; 'bledsy, -[si] ; s.m., 

bledsyden. Bledside; bladzijde, pagina. 



biedstil 

' biedstij, adj . Blêdstil ; bladstil. - ) blakstil, 
daidstil. 

bleek, [ble:k] adj., bleker, -st. Bleek; bleek. 
'bleekpoeier, s.m. Bleekpoeier; bleekpoeder. 
'bleekwatter, s. n. Bleekwetter; bleekwater. 
bleer, [biLar] s.f. , blere. Blier; blaar. -) 

schyne. 
bleeuwn, -) blieuwe. 
blei, [blf:. iJ s.f. , -eo Blei, tutte; trut(je), tut, 

onnozele, onhandige vrouw. Db got -, jij 
grote t(r)ut. 

blei'latich, [blf: .!la:tax] adj . ..,. . Blijher
tich , blijmoedich , tleurich; blijgeestig, 
blijmoedig, opgewekt. 

bleis, -) blaze. 
bleizen, -) blaze. 
'bleke, [ble:ka] onregelm.v. , ik bleek, db 

blikste [blIksta], hy blikt [blIkt] , wy, je, 
jimme, jà bleke; blikte [blIkta], blikt. 
Blikke; bleken. 

bleken, - ) blyke. 
'blenebyter , [ble: nabitar] s.m., -5. Hynste

biter; libel, glazenwasser, waterjuffer. -) 
Iebel. 

'blêre, v., -) blêrje. 
blêrje, [blf:: rja] v., blêre , blêre; blêre, 

[blna] v. , blêrsde [blf::zda] , blêrs(d) 
[blf::s( t)]. 1. Blêr(j)e; blaten . - ) bere, 
mekker je, nakkerje. 2. älje, balte; loeien 
(van rundvee) . -) bere, bulke. 3. blêr(j)e, 
älje; blèren, schreeuwen, huilen . 

blêrs(d(e», -) blêre. 
bles, [blf:s] s.m., -sen. Blês; bles . 
blês, -) blaze. 
bleu, [blö:] s.m. Bloei; bloei, bloesem. # Yn 

-, in bloei. 
bleu, [blö:] adj ., -jer, -st. Bleu; bleu, ver

legen, bedeesd. 
'bleuje, [blö:ja] v., bleude, bleud. Bloeie; 

bloeien. 
bleus, [blö:s] s. m . ..,. . Sigentsje, koeltsje; 

koeltje, zach te, lichte wind. - ) kûeltjen, 
suchjen, twirke. 

'bleusterich, [blö:starax] adj. <Fr.:> Bluis
terich. 1. opgewonden , overstuur, wild . 
In - Iytj faam, een opgewonden, wild, 
druk meisje. 2. onstuimig, winderig (van 
het weer). It weer is -, het is onstuimig, 
winderig weer. 

'bleutiid, s.m. Bloeitiid; bloeitijd. 

'bleuwiize, s.m. Bloeiwize; bloeiwijze. 
'bleuzje, v., -) blaze. 
bleve(ste), -) blivje. 
blêzen, - ) blaze. 
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'bliede, [bli.ada] onregelm.v. , ik blied, db 
blatste [blätsta], hy blat [blätJ, lVy, je, 
jimme, jà bliede; blat(te), blat. Bliede; 
bloeden. - ) dûekjen. 

bliek, -) blyke. 
'blieuwe, [bli.kla] st.v. , bleeuwn [blq lO] , 

bleeuwn. Bliuwe; blijven . 1. voortgaan te 
bestaan. Wat aik feraundere , dit blieuwt, 
wat er ook verandert, dit blijft. Blieu
wend, blijvend, permanent. 2. niet ver
anderen (van een zekere toestand) . It 
bleeuwn dagen drûech, het bleef dagen 
droog. 3. omkomen , sneuvelen. Hy is 
bleeuwn op see, yn 'e oOl'loch, hij is op 
zee, in de oorlog gebleven, omgekomen. 
Hy is bleeuwn mooi de Magdo , hij is om
gekomen met de Magda. # Hingjen, le
zen, siuen, stain -, blijven hangen, lig
gen, zitten, staan. Hier af der - to win
jen, <Fr.> earne bliuwe te wenjen; ergens 
blijven wonen . - by, blijven bij (niet 
verder gaan dan ; vasthouden aan, vol
harden in ). It bleeuwn by driigeminten, 
het bleef bij dreigementen . Hy blieuwt 
by syn wezzen, hij blijft bij zijn woorden. 
Wy liete it der by -, wij laten het erbij 
blijven, wij laten deze zaak nu rusten. In 
jonge blieuwt in jonge, een jongen blijft 
een jongen, dit kun je nu eenmaal van 
een jongen verwachten. Dat is en blieuwt 
. .. , dat is en blijft ... , dat is nu eenmaal ... 
(en daar is niets aan te doen). 

'blieve, [bli .ava] v. Beleavje; believen , blie
ven. Blieve j e nach in kapfol?, belieft u 
nog een kopje (koffie, thee)? -) beliive . 

'blifbek, [blIv]- s.m. Gûlbek; huilebalk. -) 
blivje. 

blyft, [blift] adv. & interj. Asjebleaft ; alstu
blieft. -) asjeblyft. 

bliid, [bli :t] adj. & adv. , -er [bli:dar] , -st. 
Bliid; blij . # Sb - as in ben, <Fr.> sa bliid 
as in bem; dolblij . Slim - wazze, erg blij , 
dolblij zijn . - wazze mooi ... , blij zijn met 
... (Der) - (om) wazze, dat ... , (er) blij 
(om) zijn , dat ... Ien, dy - metje, iemand, 
zich blij maken, verblijden . 
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'bliidens, [bli:dan(t)s] s. m. Blidens; blij
heid. 

'bliidschap, -[sxap] s.m. Bliidskip; blijd
schap. 

bliin, [bli :n] ; blyn, [blin); s.m., -en. Blyn ; 
blind, vensterluik. 

bliin, adj., -> blyn. 
blik, [blIk] s. n. , -ken. Blik; blik. 1. soort 

metaal. 2. busje van dit metaal. In -
sardyntjes, een blikje sardientjes. -> blik
jen. 

blik, [blIk] s.m. <zeldz.>, -ken. Eachop
slach, (each)loaits; blik, oogopslag. -> 

eich, eichopslach. 
blyk, [blik] s.n. , -en. Blyk; blijk, bewijs, te

ken . In - fan fertreeuwen, een blijk van 
vertrouwen. # - jaan, blijk geven. Jà 
juech - in gefUelich hets tà besitten, zij 
gaf blijk een gevoelig hart te bezitten. -
dwaan, zijn kracht doen gevoelen (wan
neer het erop aankomt). Aist dan docht 
bidden -, dan pas blijkt de kracht van het 
gebed. - ) blyke. 

blyk, [blik] s.m., -en. Blyk; bliek, kleine 
haringsoort. 

'blyke, [blika] st.v. & v., bliek [bli.ak], 
blykte; bleken [b\e:kan], blykt. Blike; 
blijken. # -n dwaan, <Fr.> bliken dwaan; 
blijken ; ook voor: zijn kracht doen ge
voelen (wanneer het erop aankomt). -> 

blyk. - ut, blijken uit. - liete, laten bljj
ken, te kennen geven. 

'blikeers, s.m. Blikears, blikgat; blikaars, 
ontvelling aan het zitvlak. 

'blikepener, -[e:panar] s.m., -s. Blikiepe
ner; blikopener. 

' blikgriente, s.m. Blik(je)griente; blik
groente. 

'blikjen, [blIkjan] s. n., blikjes [blIkjas). 
Blik; blik, dun metalen bord met rand en 
handvat voor het bijeen verzamelen van 
stof en vuilni s. # Fooier, stófer en -, 
<Fr.> feger en blik; stoffer en blik. -> 

tûchblikjen. -> blik. 
'blikken, [blIkan] adj. Blikken; blikken, 

van blik. In - braidbak, een blikken 
broodtrommel. 

'blikkerje, [blIkarja] v., blikkere, blikkere. 
Blikkerje; blikkeren, glinsteren. 

'bliksekater, interj ., -> bliksemkater. 

blok 

'bliksem, [blIksam] s.m . Bliksem; bliksem. 
1. hemelvuur. - ) tonger. 2. kerel, vent 
(alleen in de volgende verbinding). In 
airmen -, een arme bliksem, drommel. 3. 
als krachtterm. Roon nooi de -, loop naar 
de bliksem. # As de -, als de bliksem, zo 
gauw, snel mogelijk. 

'bliksemfjuer, s.n. Bliksemfjoer; bliksem
vuur. 

'bliksemje, [blIksarnja] v., blikseme, blik
seme. Bliksemje; bliksemen . It blikseme 
de hele jaL/ne, het bliksemt de gehele 
avond. -> tongerje. 

'bliksemkater, -[ka:tar); 'bliksekater, 
[bIIksaka:tar); interj . Blikskater ; bliks
kater, blikskaters, blikslagers. # - nach 
iensen tà, blikskater (nog toe)! 

'bliksemoofleider, -[o:vh:.idar] s.m. Ton
gerlieder; bliksemafleider. 

'bliksems, [blIksam(p)s] adj. , adv. & in
terj . Bliksems; bliksems. 

'bliksemstraal, s.m. Bljksemstriel; blik
semstraal. 

blikste, -> bleke. 
blikt, [blIkt] s.m., -en. Bleek, blikke; 

bleek, bleekveld. 
blikt(e), - ) bleke. 
blyn, [blin] ; bliin, [bli:n] ; adj. Blyn; blind. 

# - wazze feur, blind zijn voor, geen oog 
hebben voor. -> liefde. 

blyn, s.m., -> bliin. 
'blynduek, s.m. Blyndoek; blinddoek. 
'blynduekje, v. , blyndueke, blyndueke. 

Blyndoekje; blinddoeken. 
'blyne, [blina] s.m. , -no Bline; blinde, blind 

persoon. 
'blynens, [blinan(t)s] s.m. Blinens; blind

heid. 
blyne'term, s.m. Blineterm ; blindedarm. 
blink, [blllJk] s.m. Blink; blink, glans, 

schittering. 
blinke, [bll1Jka] st.v. , blank [blalJk], blan

ken [blalJkan). Blinke; blinken. 
'blivje, [blIvja] v., ik blivje, dà bie veste 

[ble:vasta] , hy bleve [ble:va], wy, je, jim
me, jà b!ivje; bleve, bleve . Blibje, blib
kje; pruilen, huilen , grienen . Snote en 
h vyl -, snotterend en kwijlend huilen. - ) 
blifbek. 

blok, s.n., -> blak. 

I 



blom 

blom, [blom] s. f. , -e [blo:ma). Blom; 
bloem. -e op de glêzen, (ijs)bloemen op 
de ruiten. # De meuste -e feur it gles le
ze, <Fr.> de moaiste ooien foar it finster 
lizze; een zaak of zich zelf van de 
gunstigste kant laten zien. 

'blombed, s. n. Blombêd; bloembed. 
'blombol, s.m. Blombol; bloembol. 
'blomed, [blo:mat] ; 'blommed, [blomat] ; 

adj . Blomd; gebloemd, met bloemen ver
sierd. 

'blometieuwn, s. m., -> blomtieuwn. 
' blometoft, s.m. Boskje blommen; bosje 

bloemen, toefje bloemen, tuiltje. -> taft. 
'biomkeuI ; 'blóemkeul, [blü .am]-; s.m. 

Blomkoal ; bloemkool. 
'blomlözing, s.m. Blomlêzing; bloemle

zing. 
'blommed, adj., -> blomed. 
'blommieh, [blomax] adj . Blommich; bloe

mig, kruimig (van gekookte aardappe
len). # In blommigen iepel, een bloemjge 
aardappel. 

'blompark, s.n . Blompark; bloemperk. 
'blomplokje, v. Blomkesykje; bloemen 

plukken (bijv. door kinderen in de wei) . 
De ben binne aan it -n, <Fr.> de bern 
binne oan it blomkesykjen; de kinderen 
zijn bloemen aan het plukken . 

'blompoot, s.m. Blomp6t; bloempot. 
'blomtieuwn; 'blometieuwn; s.m. Blom

metun ; bloementuin. 
blond, [blont] adj. Ljocht (fan hier) ; blond. 
blóed, [blü.at] s.n. Bloed; bloed. # Hy 

huste sà, it - kaam him naai, hij hoestte 
zo erg, dat hij bloed opgaf. ft - jleich him 
naai de tjaiken, het schaamrood steeg 
hem naar de kaken, hjj kreeg een hoofd 
als vuur, hij kreeg een kop als een boei . 
-> hole, kap, raid. Dat sit har yn it -, dat 
zit hen in het bloed. It ooine -, eigen 
bloed, de ejgen familie . folk. De bjau
nenfan it -, de bloedbanden. 

'blóedairmóede, s.m. Bloedearmoede; 
bloedarmoede. 

'blóedbleer, s.f. Bloedblier; bloedblaar. 
'blóeddruk, s.m. Bloeddruk; bloeddruk. 
'blóederich, [blü .adarax] adj. Bluodderich; 

bloederig. 
'blóedfat, s.n. Bloedfet; bloedvat. 
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'blóedhieuwn, s.m. Bloedhûn ; bloedhond. 
'blóeding, [blü.adIt] ] s.m., -en. Blieding; 

bloeding. 
'blóedjild, s.n. Bloedj ild ; bloedgeld. 
'blóedjong, adj . Bloedjong; bloedjong, heel 

jong. -> pypjong. 
'blóedsóger, -[sü:gar] s.m., -s. Bloedsûger ; 

bloedzuiger. 
'blóedótstetsing, s.m. Bloedutstoarting; 

bloeduitstorting. 
'blóedwost, s. m. Bloedwoarst; bloedworst. 

- ) marge. 
'blóedwraak, s.m. Bloedwraak; bloed

wraak. 
'blóemkeul, s.m. , -> blomkeul. 
'blóesem, [blü .asam] s.m., -s. Blossem; 

bloesem. 
bluf, [blöf] s.m. Bluf; bluf, grootspraak, 

pocherij . 
'bluffe, [blöfa] v., blufte, bluft. Bluffe; 

bluffen, pochen, snoeven, grootspreken . 
'blunderje, [blöndarja] v., blundere, blun

dere . Flaterje; blunderen . 
'blusse, [blösa] v., bluste, blust. Dwêste; 

blussen. 
'bochel, [boxal] s.m., -s. Bochel; bochel, 

kromme of hoge rug. 
bocht, [boxt] s.m. , -en. Bocht; bocht, 

buiging in een weg. -> scheer. 
'bochtich, [boxtax] adj . Bochtich; bochtig. 
'bochtjep, -[jEp] s.m. Bochtspringen , tou

dûnsjen; het bochtjespringen, het touw
tjespringen . 

'bochtjeppe, v. Bochtspringe, toudûn sje; 
bochtjespringen , touwtjespringen . -> 

teeuwdaunsje. 
'bochtjeppersfersjen, -[jEpa(r)s]- s.n . Tou

dûnsersferske; li edje op de maat waarvan 
de kinderen touwtjespringen. --> teeuw
daunsersfersjen. 

'bochtjeppersteeuw, -[jEpa(r)s]- s.n. Tou
dûnserstou ; springtouw, touw voor het 
touwtjespringen. -> teeuwdaunsersteeuw. 

bod, s.n., -> bad. 
'bode, [bo:da] ; 'bOde, [b:J:da); 'böre, [b:J: 

ra] t; s. m., -11. Boade; bode. # De bOren, 
de boden, de dienstbaren. 

'bOde, s.m., --> bode. 
boe, [bu] interj . 1. Boe; boe, uitroep van af

keuring. 2. ba; ba, bah, uitroep van af-
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keer of walging. ~ bà, hà, poe. # - noch 
ba seze, boe noch ba zeggen. 

bof, [bof] s. m. Bof; bof, ontsteking van de 
oorspeekselklier. 

bof, [bof] s.m. In : It is in -, het is een bof, 
meevallertje. 

'boffe, [bofe] v., bofte, boft. It treffe, gelok 
hawwe; boffen. 

'boge, [b:>:ge] s. m., -no Boge; boog (in bet. 
1). 1. kromming, bocht. Hy roonde Lis yn 
in - feu rby, hij li ep met een boogje om 
ons heen. 2. vel, bl ad (papier) . - } 
schrieuwboge. In - papier, een vel, blad 
papier. Helje my even wat -n en kom
fa tten, haa l even wat schrijfpapier en en
veloppen voor me. - } beueh. 

'bogie, [hgje] v. , hOge, hOge. Bogje; koe
pelen , zich welven. 

bok, [bok] s.m. , -ken. Bok; bok. # In - fan 
in fin t, een bok van een vent, een norse, 
onvriendelijke kerel. Eeuwnder de - mot
te , gedekt moeten worden (van geit, 
schaap) . Eeuwnder de - wein hawwe, ge
dekt zijn (van geit, schaap). ~ Spaans. 

böke, ~ bak. 
'bokjeppe, v. Bokjespringe; bok-bok-sta

vast spelen, bokspri ngen , bokjespringen , 
haasje-over doen , haasje-over spelen. - } 
boksta. 

'bokken, s. m., ~ bokking. 
' bokkeprtik, s.f. In : De - op haWl-ve, de 

bokkenpruik op hebben , slecht gehu
meurd zijn. 

'bokkesprong, s.m. Bokkesprong; bok
kensprong. 

'bokkewooin, s.m. Bokkewein ; bokken
wagen. 

'bokkich, [bokex] adj. & adv. Bokkich ; 
bokkig, nors, stuurs. 

'bokking, [bokllJ] s.m. , -en; 'bokken, [bo
ken] s. m., -s. Bokking, bokkem, bokken; 
bokking. 

'bokse, [bokse] v., bokste , bokst. Bokse; 
boksen. 

'bokselje, [bokselje] v., bokse/e, boksele. 
Bokselje; langzaam, enigszin s moeizaam 
lopen. De oude bieuwr boksele nooi 't 
laun ta, de oude boer loopt langzaam 
naar het land. 

'bok-sta, [boksta:]; 'bok-sta 'fast, [boksta-

bon gel 

rast] , [bokstefäst] ; s. Bokjespringen ; bok
bok-stavast, bokspringen, bokjespringen , 
haasje-over. # - dwaan, bok-bok-stavast 
spelen, boksprin gen, bokjespringen, 
haasje-over springen, haasje-over doen. 
~ bokjeppe. 

' bok-sta'fast, s. , ~ bok-sta. 
bol, [bol] s. m., -ten. Bol; bol , bolvormig 

onderaards pl antendeel (a ls bewaarplaats 
van voedsel). - } blombol, tulpebol. 

bol, adj . & adv., - } bal. 
' bolder, [bolder] s.m., -s. Bolder, boldert ; 

bolder (op schip). 
'bolderje, [bolderje] v. , boldere, boldere ; 

'buJderje, [bölderje] v., bu/dere, bu/
dere. Bolderje; bulderen. ~ bere, k/on
derje, raze. 

'bole, [bo:le] s. m. , -no Bole; brood, een in 
zekere vorm gebakken hoeveelheid deeg. 
# Brûnne -, <Fr.> brune bOle; bruin
brood. Wyte -, <Fr.> wite bole; witte
brood. In pinje, in stok -, <Fr.> in stik 
bOle; een snee brood, een boterham. Tjiis 
op 'e -, <Fr.> tsii s op 'e bole; kaas op 
brood. 

'bole, [bo: le] s.m. , -no Bolle; stier. 
'bolepyst, -[pist] s. m., -en. Bollepyst; li s

dodde, rietsigaar. ~ segaar. 
'bolestaaJ, s.m. Bollestäl ; stierenstal (in 

bet. I). 1. aparte sta l voor een stier. 2. 
stuurkuip van een klein schip. 

'bolhued, s.m. Bolhoed; bolhoed. 
'bolkuer, [bol]- s.m. Bolkoer; broodmand. 
:bolkuerroonder, -[ro:nder] s.m. , -s. Bol-

koerrinder; broodventer (met een brood
mand). 

'bolkuerroonster, -[ro: n(t)ster] s.f., -s. 
Bolkoerrinster ; brood ven tster (met een 
broodmand). 

bolsk, [bolsk] adj. Bolsk, deunsk; tochtig 
(van een koe). ~ deunsk. 

bom, [bom] s.m., -men. Bom; bom. 
'bomys, s.n. Bomii s; bomijs. 
bon, [bon] s. m. , -nen. Bon ; bon . # Op de 

bon (ga in, sa fte, wazze), op de bon (gaan, 
zetten , zijn ). 

'bondel, [bondel] s. m., -s. Bondel; bundel. 
In - gedichten, een bundel gedichten. 

'bongel, [bolJel] s. m. In : In - oan 'e fûe t 
hawwe, <Fr.> in bon gel oan 'e foet, poat, 



bongelje 

skonk hawwe; een blok aan het been 
hebben. -> blak. 

'bongelje, [bolJelje] V., bonge/e, bonge /e. 
Bongelje; bungelen. 

'bonke, [bolJke] s.m., -no Bonke; been , bot, 
knook. # Gin rast yn 'e -en hawwe, rust 
noch duur hebben, rusteloos zijn . -> 

kneuk. 
'bonkemal, s. n. Bonkemoal; beendermeel. 
'bonkerak, [bolJkerak] s. n. Bonkerak; 

geraamte. # It is in -, het is een wande
lend geraamte, hij , zij is zeer mager. 

'bonkich, [bolJkex] adj. Bonkich ; benig, 
bonkig, knokig, schonkig. 

bonne'fooi, [bonefo:i] s.m. In : Op ('e) -, op 
de bonnefooi , op goed geluk. 

bons, [bon(t)s] interj. & s.m. Bûns; bons. # 
len de - jaan, iemand de bon s geven. 

bont, [bont] s.n. Bûnt; bont, pelswerk . 
'bontjas, s.m. Bûntjas; bontjas. 
'bontmuts, s.f. Bûntmûtse; bontmuts. 
'bonzje, V. , -> donzje. 
booi, [bo:i] s.n. Baa i; baai , soort wollen 

stof. 
booi, [bo:i] s.m . Boai ; jongen, knaap. # - is 

baas, <Fr.> boai is baas; het kind is de 
baas in huis; ook: het is een huishouden 
van Jan Steen . -> pispoot. 

'booien, [bo:ien] adj. Baaien; baaien , van 
baai . 

'bope, [bo:pe] ; 'boppe, [bope] ; prep. & 
adv. Boppe; boven. # - ... ut, - , ut. TiJ -
gain, te boven gaan, overtreffen. TiJ -
komme, te boven komen, met goed ge
volg doorstaan , overwinnen. TiJ - wazze, 
te boven zijn , met goed gevolg doorstaan 
hebben, overwonnen hebben. -> bopen. 

'bopedaar; 'boppedaar; 'boppendaar; 
'bopperdaar; S. I11. Boppedoar; boven
deur. - , bopest. 

'bopen, [bo:pen]; 'boppen, [bopen] ; adv. 
Boppen ; boven (alleen voorafgegaan 
door de prep. fan of nooi). # Fan - (oof), 
van boven (af) . Nooi - (tiJ), naa r boven 
(toe). 

'bopest, [bo:pest] ; 'boppenst, [bopen (t)st] ; 
'boppest, [bopest] ; adj . Boppest; boven st. 
# De - daar, de bovendeur. 

'boppe, prep. & adv., -> bope. 
'boppedaar, s.m. , - , bopedaar. 
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boppe'dat, [bopedat]; boppe'dien, [bope
di .en]; adv. Boppedat, bûtendat; boven
dien, buitendien , daa renboven. - , butten
dien . 

boppe'dien, adv., - , boppedat. 
'boppehauns, -[ha.\!n (t)s] adj . & adv. Bop

pehän s(k); bovenhands. 
'boppekaunt; 'boppenkaunt; s. m. Boppe

kant; bovenkant. 
'boppeklaine; 'boppenklaine; s.plur. Bop

peklean; bovenkleren, bovenkleding. 
'boppelippe; 'boppenJippe; 'bopperlippe; 

S.I11 . Boppelippe; bovenlip. 
'boppemester; 'boppenmester; s.m. Bop

pemaster ; bovenmeester, hoofd van een 
lagere school. 

'boppen, adv., -> bopen. 
'boppendaar, s.m ., bopedaar. 
'boppenkaunt, s.m. , -> boppekaunt. 
'boppenkIaine, s.plur. , -> boppeklaine. 
'boppenJippe, s.m. , - , boppelippe. 
'boppenmester, s.m. , -> boppemester. 
'boppenoon, adv., - , boppeoon. 
'boppenop, adv., boppeop. 
'boppenst, adj ., - , bopest. 
'boppenteun, S.I11 . , -> boppeteun. 
'boppeoon; 'boppenoon; adv. Boppe-oan; 

bovenaan. 
'boppeop; 'boppenop; adv. Boppe-op; bo

venop. # Der wier - komme, er weer bo
venop komen (weer tot welstand gera
ken ; weer herstellen van een ziekte). 

'bopperdaar, S.I11 ., - , bopedaar. 
'bopperlippe, S.I11 ., - , boppelippe. 
'bopperteun, S. I11. , - , boppeteun. 
'boppest, adj ., - , bopest. 
'boppeteun; 'boppenteun; 'bopperteun; 

s.m. Boppetoan; boventoon . # De - haw
\Ve, de boventoon voeren. 

'boppewüns, -[vi :n(t)s] adj . & adv. Boppe 
de wyn ; bovenwinds. # Wy mofte - /auns , 
wij moeten aan loefzij(de) passeren . 

borch, [borx] s.m., borgen [borgen]. 
Boarch ; borg. # - stain f eur, borg staan 
voor, instaan voor. 

borch, [borx] s. m., borgen [borgen]. 
Boarch ; burcht. # De Boreh, vroegere 
woonplaats van de graaf op Schierl11on
nikoog (later jeugdherberg). 

bor'duerje, [badi.i.erje] v., bordûere, bor-
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dûere. Borduer(j)e; borduren. } fynlat
terje, latterje, stak. 

bor 'duersel , [bedü.e(r)sel] s. n. Borduersel; 
borduursel. 

'böre, [b:ne] V. , bOrsde [b::>:zde], bórs(d) 
[b::>:s(t)]. Barre; beuren (i n bet. 1). 1. in
nen, ontvangen (van geld). Jild -, geld 
beuren. Hy (fe r)tórt I1wir dan er bOrt, hij 
verteert meer dan hij beurt (m.a.w. : hij 
komt altijd geld te kort). 2. (in een on
persoonlijke constructi e en in combinatie 
met het v. me ie) zich kunnen veroorlo
ven; te beurt vallen. Dat mei ûs net -, 
<Fr.> dat mei ûs net barre; dat kunnen 
wij ons niet veroorloven, daarvoor ont
breekt het ons aan de middelen; ook: 
daarvoor zijn wij niet in de gelegenheid 
(b. v. vakantie, theaterbezoek). [n nejen 
wooin mei him net -, hij heeft geen geld 
voor een nieuwe auto. Fekansj e mei ûs 
dit jier net -, wij kunnen het ons dit jaar 
niet veroorloven op vakantie te gaan. As 
ien dit fewjocht - mei, mot men tankber 
\Vazze, als dit voorrecht je te beurt valt, 
moet je dankbaar zijn . 

'böre, s.m., -> bode. 
böre(ste), -> barje. 
' borger, [borger] s.m., -s. Boarger; burger. 
borge'ree, [borgere:] s.m. Boar'gerij ; bur-

gerij . 
'borgerlik, [borgerlek] adj . Boargerlik; 

burgerlijk. 
'borgerman, s.m., -jûed -[jü.et]. Boarger

man; burgerman. 
'borgje, [borgje] v. , borge, borge. Boargje; 

borgen. 
Born'holm, [bornholm] nom.prop. In : Af

ter - ga in, (lett.) om de storm te ont
wijken met het schip een ligplaats zoe
ken achter het eiland Bornholm; (fi g.; 
schertsend) achter zijn vrouw in bed 
kr uipen (vg!. Fr. : efter it breiden broekje 
krûpe 'achter het gebreide broekje krui 
pen'). 

'borrel , [borel] s.m., -s. <Fr. :> Buorrel. 1. 
bobbel, bel, luchtbel, waterbel. 2. borrel, 
glas terkedrank. -> supjen. 

' borrelje, [borelje] v., borrele, borrele. 
Buorrelje; borrelen. 

börs(d(e», - } bóre. 

boster 

bos, [bos] s.f., -se. Bus; bus (cilindervor
mige blikken trommel; brievenbus, col
lectebus). [n brief op de - bringe, een 
brief op de bus doen, een brief posten. - } 
past. # It komt yn 'e -, <Fr.> it komt yn 'e 
bus; het komt in orde. 

bos, s.f., - } bus. 
'bosduvelje, -[dü:velje] v., bosdûvele, bos

dûvele. Krijoanboartsje yn it tsjuster: 
krijgertje spelen (i n het donker). - } mon
schyn-aalsje, schadûf-aalsje. 

bosk, [bosk] s.n., -en. Bosk; bos. 1. ronde 
bundel van losjes bijeen gehouden lang
werpige zaken. In - bloll1e, een bos bloe
men. In - sf/'ie, een bos stro. Hy het in 
prachtich - hier, hij heeft een prachtige 
bos haar, een prachtige haardos. 2. pol 
geil uitgegroeid gras. 3. een met opgaan
de bomen begroeide of beplante uitge
strektheid grond . # -en ben, seejûed, een 
massa, een heleboel kinderen, zeelui . By, 
mooi -en, bij bosjes, in groten getale. 

'boskduvel, s. m. Boskduvel; bosdui vel, 
iemand met woeste ruige baard en 
haargroei. 

'boskje, [boskje] v. , boske, boske. Boskje, 
gearboskje; als groep iets doen. De ben 
dà boskje har afternooi, de kinderen lo
pen haar in een groep achterna. De jon
ges bosken op ineeuwr yn, de jongens 
waren aan het dartelen, stoeien, ravotten. 
"-,:y bosken troch it heige gós hanne, wij 
hossebosten, li epen al stoeiend door het 
hoge gras. 

'boskmooie, v. , boskmooide, bosknwoicl. 
Boskmeane, boskje; de pollen geil uitge
groeid gras in het weiland afm aaien. De 
bieuwr \Vie oon it -n, <Fr.> de boer wie 
oan it boskmeanen; de boer was de pol
len geil uitgegroeid gras in het weiland 
aan het maaien. 

'boskrieuwt, s.n. Buskrûd; buskruit. 
bost, [bost] s.n. , -en. Boarst; borst. In be

knypt -, een bedrukt en bezwaard ge
moed. - } lichten. # Don, fan 't -, aan, van 
de borst (van een zuigeling). -> raidbos
jen. 

'bostben, s. n. Boarstbern ; borstkindje. 
'boster, [boster] s.m., -s. Boster; stuiter, 

grote glazen knikker. 



bostich 

'bostich, [bostax] adj . Folboarstich , near
boarstich ; aamborstig, astmati sch. 

'bostplait, s.f. Boarstplaat; borstplaat, soort 
suikergoed. --> kingsaun . 

'bostrook, [bostro:k] , [bostrak] s. m. 
Boarstrok; borstrok. 

bot, [bot] s.m. , -ten. Bot; bot, soort platvis. 
# - jange, bot vangen, bij een bezoek ie
mand niet thuis treffen of niet ontvangen 
worden. 

bot, [bot] adj. & adv. , -ter, -st. Bot; bot. 1. 
niet scherp meer, stomp. 2. onbeleefd , 
lomp. In - wes, een onbeleefd, ruw 
woord. 

'botbak, s.f. Botbak; botbak, bak om bot in 
te doen. 

'botfiskje, v., botfiske, botfiske. Botfiskje; 
op bot vissen. --> botje. 

'botje, [bot ja] v., botte, botte . Botsje; op 
bot vi ssen. --> botfiskje. 

'bot jen, [bot jan] s.n ., botjes [bot jas]. Bot
sen; botje, muntstuk ter waarde van een 
halve stuiver. 

'botlaid, s.n. Botlead ; botlood, lood onder 
aan het botwant. 

'botnat, s.n. Bornet; botnet. 
'botpuere, s.m. Botpûde; botzak, zak om 

bot in te doen. 
'botsal, s.n. Botprint; afdruk van een bot in 

het zand. --> sal. 
'botse, [botsa] v., botste, botst. Botse; bot

sen. 
'botsing, [botslIJ] s.m., -en. Botsing; bot

smg. 
'botstykje, v. ; 'botstytje, onregelm.v. ; 

Botstekke; botprikken, botsteken , bij eb 
op het Wad bot vangen door deze met 
een jalger vast te prikken. 

'botstytje, onregelm. v. , --> botstykje. 
'bottel, [botal] s. m. <zeldz.>, -s. Flesse; 

fles . --> fles . 
'botter, [botar] s.m. , -s. Botter; botter. 
'botwaun, s.n. Botwän; botwant, hoekwant 

om bot mee te vangen. 
boz(z)en, - ) bues. 
braaf, [bra:f] adj., braver [bra: var] , -sr. 

Braaf; braaf. 
braak, [bra:k] adj . Braak; braak, onbe

bouwd (van landerijen). # - leze, braak 
liggen. 
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'braakiizder, s.n. Braak; braakijzer, werk
tui g waarmee koekbakkers taai deeg be
werken. 

braam, [bra:m] s. m., bramen; 'braam
tried, s. m. Tried ; braam, baard, het ru
we, oneffene langs het scherp van een 
pas geslepen schaats. - ) tri ed. 

'braamtried, s.m., --> braam. 
'brabbelje, [brabalja] v., brabbele, brab

bele. Broddelje; broddelen . - ) broddelje. 
bracht, - ) bringe. 
'brade, [bra:da] s.m. Briedsoadsje; braad

zootje, partijtje vis om te braden . # In 
kastIiken, sll1aakliken -, een kostelijk , 
heerlijk, smakelijk partijtje vis om te bra
den . 

braid, [bral t] s. n. , -een) [bral da(n)]. Brea; 
brood (in bet. 2). 1. roggebrood. --> pinje, 
rogebraid, sydstok, stok. In heel -, een 
heel roggebrood (van 5 kg. ). In 'wil -, 
<Fr.> in healbrea; een half roggebrood 
(van 2Y2 kg. ). In fjispat -, <Fr.> in fjir
depart(sje) brea; een kwart roggebrood 
(van 11,4 kg.). --> fjispat, trymbraid. In 
pinje, in stok -, <Fr.> in stik brea; een 
snee roggebrood. In sydstok braid, <Fr.> 
in sydstik brea; een halve snee rog
gebrood (van een van de zijkanten van 
het hele roggebrood gesneden). 2. het be
kende dagelijkse voedsel; kost, levens
onderhoud. It dageliks -, het dagelijks 
brood. De seeman hie in gûed stok -, de 
zeeman had goed zijn brood. l ens -
jertjinje mooi ... , zijn brood verdienen 
met ... # ft is mooi gin hai! - tà bereizjen, 
het is zeer ver weg (m.a.w. een 'wil braid 
is niet genoeg als voedsel onderweg). - ) 
lods, tjiis. 

'braidbak, s.f. Breatromp, böletromp; 
broodtrommel. --> braidtrom. 

'braidiite, onregelm. v. BreaJ"te; ontbijten. 
'braidkost, s.m. Breakoarste, bölekoarste; 

broodkorst. 
'braidkreumel, s.m. Breakrommel; brood

kruimel. # De -s stykje him, de brood
kruimels steken hem, hij kan de weelde 
niet dragen; ook voor: hij is brooddron
ken , dartel, uitgelaten. - ) ieuwrjeeuwn, 
muftel, twydattel. 

'braidrak, s. n. Brearak; rek, stelling om 
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brood op te plaatsen (in een winkel). 
'bra idtrom, s. f. Breatromp, b6letromp; 

broodtrommel. -> braidbak. 
' braidwinning, -[vInu)] s.m. Breawinning; 

broodwinning. 
brak, [brak] s.n., -ken. Brok; brok. # Se 

hewwe nach gin - ta iiten haun, ze heb
ben nog niets te eten gehad. -> stok. 

brak, [brak] s.n . Brek; tekortkoming. - ) 
lak. 

brak, [brak] adj . Brak; brak, zoutachtig, 
zi It. # - watfer, brak water. 

'brakber, [bragbar] adj . Brekber ; breek
baar. 

'brake, [bra:ka] V., braakte, braakt. Brake, 
braakje; braken . 1. breken met de braak 
(van vlasstengels). 2. dooreenwerken met 
de braak (van koekdeeg). 

'brakiizder, [bräk]- s.n. Breki zer; breek
ijzer. 

'brakke, [braka] onregelm. V. , briek 
[bri .ak] , britsen [brItsan]. Brekke; bre
ken. # - mooi, breken met, de betrek
kingen beëindigen met. -> hOle, iizder. 

'brakkelich, [brakalax] adj . Brokkelich ; 
brokkelig. 

'brakkelje, [bräkalja] V. , brakkele, brak
kele. Brokkelje; brokkelen. -> mulke. 

'brakker, [bräkar] s.m., -s. Brekker; bre
ker, roller, korte en zware gol f. 

'brambei, [bram]- s.f. Toarnbei , brom bei , 
brommelbei, brommerbei ; braambes, 
braam. 

'brambeiplokje, V. , -> brambeisikje. 
'brambeisikje, onregelm. v.; 'brambei

plokje, v. Toarnbeisykje; bramen pluk
ken. 

'bramseil, [bram]- s.n. Bramseil ; bramzeil. 
'bramstaach, [bram]- s.m. Bramstaach ; 

bramstag. 
'brandewyn, [brändevin] s.m. Brandewyn ; 

brandewijn . # - mooi seriine, rozijnen op 
brandewijn , boerenjongens. - ) sukker
kapjen. 

'brandstaf, [brantstaf] s.m. Branstof; 
brandstof (voor beweegkracht). 

'brany, [bra:ni] s.m. Brany; branie, bluf
fer, druktemaker. 

'brannettel, [bram:tal] s. m., -s. Brannettel; 
brandnetel. 

breed 

bran 'nytsk, [branitsk]; bróo'nytsk , [brü
ni tsk] ; adj . Grimmi tich; grimmig, ver
bolgen, vertoornd, woedend. - sjain, 
grimmig, gramstorig, toornig kijken. 

'brant, [brant] s. m. Brant, branje; brand
stof (voor verwarming). 

bras, [bras] s. m. Rammestrûp; mastworp. 
- ) mastwerp . 

'brasse, [brasa] v. , braste, brast. Brasse; 
brassen, het zei l d.m.v. de brassen naar 
de wind richten. 

brat(ste), -> briede. 
braun, [bra. !;ln] s.m., -en. Bran; brand. # 

f n 'e -, <Fr. > yn 'e bran; in brand. fn 'e -
fja in, retje, stain, srykje, in brand vlie
gen, raken, staan, steken. len ut 'e - hil
pe, iemand uit de brand helpen, iemand 
te hulp komen (i nz. financieel). -> 

meurd, stichte. 
'braunbleer, s.f. Branblier ; brandblaar. 

baanbleer. 
'braunbom, s.m. Branbom; brandbom. 
'braunbrief, s. m. Branbrief; brandbrief. 
'braunfersekering, s.m. Branfersekering; 

brandverzekering. 
'brauning, [bra.!;lnu)l s.m. Braning; bran

ding. 
'braunkas, s. m. Brankas; brandkas, verze

keringskas tegen brandschade; vandaar 
ook: brandverzekering. 

'braunkast, s.m. Brankast; brandkast. 
'braunschien, adj . Branskjin ; brand

schoon. 
'praunspeut, s.m. Branspuit; brandspuü. 
'braunstaipel, s.m. Bransteapel; brand

stapel. 
'braunstichting, s. m. Bransti chtin g ; 

brandstichting. 
'brauwe, [bra.!;la] v. , braude, braud. Brijk

je; brouwen, brijen, met een keel-r spre
ken (wat in het Schiermonnikoogs onge
woon is). -> iepel, rachel. 

bree, [bre:] s.m. Brij ; pap. # As it - Iy nt, 
leit myn pan alryd op 'e kap, staie myn 
pone maïst omkeersd, <Fr.> as it brij 
reint, li zze myn skûtels altyd omkeard, 
haw ik gj in leppel; als er iets te halen 
valt, grijp ik er altijd naast, m.a.w. ik heb 
ook altijd pech. saut, waak. 

breed, [bre:tl adj. & adv. , breder [bre:dar] , 



breedte 

-st. Breed; breed. - It -ste is /lach benef
ter, sei de faam, jiJ 't de sleef koke, <Fr.> 
i t breedste is noch benefter , sei 't äldwi if, 
doe soe se in pann e kakke en de stäle 
kaam earst; het breedste moet nog ko
men, zei de meid, die de pollepel uitkak
te. - , lang. 

'breedte, [bre:ta] s.m., -no Breedte: 
breedte. # Yn de -, in de breedte. 

'breedut, adv. Breedut ; breeduit. 
breen, [bre: n] s. n. Brein ; brein . # Mair 

snote dan - hawIVe, erg dom zijn . 
breen, [bre: n] ; brein, [bn:. ln] ; s.m. Brein ; 

brijn , pekel. ---+ brem, saut. 
'breepoot, s. m. Brijpot; brijpot, pappot. 
breet, [bre: t] s. m., brefen. Brjit; brok turf. 

- , moot, toif. 
breeuwde(ste), ---+ breeuw je. 
'breeuw(d)priem, [bn:.!;I(t)] - s. m. Breid

priem; breipen , breinaald. ---+ priem. 
'breeuwdschie, [bn:. !;ItsJli.a] s.m. Breid

skie; breischede. - , schee. 
'breeuwe, [bn:.!;Ia] v., breeuwde, breeuwd. 

Brouwe; breeuwen . - , pikbreeuwe. 
'breeuwe, [bn:.!;Ia) v., breeuwde, breeuwd. 

Brouwe; brouwen, bereiden (inz. bier). 
breeuwe'ree, [bn:.!;Iare:] s.m. , -ën. Brou

werij ; brouwerij. - , livven. 
'breeuwje, [bn:.!;Ija] onregelm.v., ik 

breeuw je, do breeuwdeste, hy breeuwde, 
wy, j e, jimme, jà breeuwje; breeuwde, 
breeuwde. Breidzje; breien. Eerder wez
zen hier mote breeuwde fan halmen, 
vroeger werden hier matten gebreid van 
helm(gras). In breeuwded heus, een ge
breide kous. 

'breeuwjen, s.n . Breidjern ; breigaren. 
'breeuwjen, s. n. Breidzjen; breiwerk. Jo 

liech it - dal, zij legde haar breiwerk 
neer. 

'breeuwsel, [bn:. !;Isa l] s.n. , -s. Brousel; 
brouwsel. 

'breeuwsel, [bn:. !;Isa l] s. n. Breidwurk; 
breisel , wat gebreid is. 

'brêge, [bn::ga); 'breige, [bn:.i ga); s. m., 
-no Brêge; brug. 

'breige, s.m., ---+ brêge. 
brein, s.m., ---+ breen. 
'breinsaut [bn:. in]-; 'brimsaut [brlm]-; 

adj . Brein sält; bremzout, brijn zout, zeer 
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zout. It yten is -, het eten is bremzout. 
bre 'ket, [brakEt] s.m., -ten. Briket; briket, 

soort brandstof (voor verwarming). 
brele, - , bril. 
brem, [bn:m] ; brim, [brlm] ; brym, [brim); 

S. I11 . Brein , brel11 , brim; brijn , pekel. ---+ 

breen. 
'brem, [bn:m) s. m. Brem; brem, zekere 

vlinderbloemige plant. 
bre 'taal, [brata: l] adj. & adv. , bretaler, -st. 

Bretaal; brutaal. # In bretalen ien, een 
brutaaLje, een brutaa l persoon. 

breu, [brö: ) s.m. Broei; broei, het broeien. 
'breubak, s.f. Broeibak; broeibak. 
'breugom, [brö:gom] ; 'bruigom, [br::q-

gom); S. I11 . , -men. Breugeman, brêge
lan; ruidegom. 

'breuich, adj ., - , breuj erich. 
'breuje, [brö:ia) v. , breude, breud. Broeie; 

broeien. 
'breujerich, [brö: i arax] ; 'breuich, [brö:

l ax] ; breusk, [brö:sk] ; adj . Broeierich, 
broeiïch; broeierig, broeiig, broeiend 
heet, drukkend warm (van het weer). 

breuk, [brö:k) s. m., -en. Brek, breuk; 
breuk. ---+ sleet. 

'breukas, s.m. Broeikas; broeikas. 
'breukbjaun, s. m. Breukbän ; breukband. 
breusk, adj. , ---+ breujerich. 
'briede, [bri .ada) onregelm. v., ik bried, do 

bratste [brätsta] , hy brat [brat], wy, j e, 
jimme, jà briede; brat(te), brat. Briede; 
braden. 

'briede, [bri .ada] onregelm. v. , ik bried, do 
bratste [bratsta], hy brat [brat], wy, j e, 
jimme, jà briede; brat(te), brat. Briede; 
broeden. 

'brieder, [bri .adar] S. I11. , -s. Brieder; 
doorgebrande turf voor in de stoof. 

'briedpan, [bri .at)- s.f. Briedpanne; braad
pan. 

'briedstuel, [bri.at]- s.m. Briedstoel; leu
ningstoel, leunstoel, zorgstoel, gemakke
lijke stoel l11et armleuningen. ---+ eerm
stuel, leuningstûel. 

brief, [bri .af) s.m., brieven [bri .avan] . 
Brief; brief. Ik hew him in langen -
schreeuwn, ik heb bern een lange brief 
geschreven. ---+ blyfjen. 

'brief jen, s. n., ---+ bryfjen. 
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'briefkaart, s. m. Brievekaart; brietkaart. 
'briefwikseling, s. m. Brievewiksel(ing), 

brietkerij ; briefwi sseling. 
briek, --> brakke. 
'briel, [bri .al] s.m., -en; 'brieltjen, [bri.a l

tjan] s. n., brieltjes [bri .altjas]. Briel, 
brigel; breel, drijfton netje aan haring
vleet. 

'brieltjen, s.n., --> brief. 
bries, s.m., --> brys. 
'brieuwzem, [bri .yzam] s. m. Brûs; bruis, 

schuim. De hieuwn hie de - op 'e bek 
(stain) , het brui s, schuim stond de hond 
op zijn bek. 

'brieuwzje, [bri .yzja] v., brieuwze, brieuw
ze. Brûz(j)e; bru isen. 

'brievebos, s. f. Brievebus; brievenbus. 
'brieveroonder, -[ro: ndar] s.m., -s. Brieve

ri nder; brievenbesteller, postbode. --> 

pastroonder. 
' bryfjen, [bri fja n] s.n., bryfjes [brifj as]; 

'brief jen, [bri. afjan] s. n., briefjes [bri.af
jas]. Brietke; briefje. --> brief. 

brik, [brIk] s. m., -ken. Brik; brik, soort 
zeilschip. 

bryk , [brik] adj . & adv., -er, -st. <Fr. :> 
Bryk. 1. scheef, schuin. 2. zonderling, 
vreemd. It heert maar -, het klin kt maar 
vreemd. - , schiif. 

bril, [brIl] s.f., brele [bre:la]. Bril ; bril. 
'brilledeus, [brIl a ]- s. f. Brilledoaze; bri 1-

lendoos. 
'brillegles, [brlla] - s.n. Brilleglês; brillen

glas. 
'brillekoker, [brIla ]- s.m. Brillekoker; 

bri llenkoker. 
brim, s.m. , --> brem. 
brym, s.m. , - , brem. 
brims, [brlm(p)s] s.f. , brimze [brIm(b)za] . 

Brims; brems (in bet. I). 1. daas, soort 
steekvlieg. 2. horzel. 3. wesp. - , iinef on
der, pierewips. 

'brimsaut, adj. , --> breinsaut. 
'brimstich, [brlm(p)stax] adj . & adv. 

Br imstich; korzelig, kribbig, kregel, ont
stemd. 

'brimzenast, [brlm(b)za]- s. n. Brimzenêst; 
wespennest. 

'bringe, [brI.ua] onregelm.v., bracht 
[braxt] , bracht. Bringe; brengen. # It fi er 

brûdstrienen 

-, het ver brengen, tot aanzien komen. It 
- to, het brengen tot, het genoemde be-
reiken. len - to, iemand brengen tot, ie
mand bewegen, overhalen tot. Dertroch 
-, erdoor brengen, doorbrengen, verkwis
ten. --> trochbringe. Hy het al syn jild 
dertroch bracht, hij heeft al zijn geld er
door gebracht, verkwist. 

brys, [bris]; bries, [bri .as]; s. m. Koelte, 
striker; bries. --> kuelte. 

'bryskje, [bri kja] v., bfyske, bryske. 
Bri nzgje, wrinzgje, wrinskje; briesen 
(van .een paard). 

'bryskjend, [bri skjant] adj . & adv. Poer
razen(d); briesend van woede, ziedend, 
razend, woedend . 

britsen, brakke. 
'broddelje, [brodalja] v., broddele, brod

dele. Broddelje; broddelen. --> brabbelje. 
brodsk, [brotsk] adj ., -er, -st. Bros, prot; 

gemelijk, misnoegd, knorrig. --> bros. 
'brombeer, [brom]- s.f. Brombear; brom

beer. 
'bromfyts, s.f. Bromfyts; bromfiets. 
'bromme, [broma] v., bromde, bromd. 

Bromme; brommen. 
'brommer, [bromar] s. m. , -s. Brommer; 

brommer. 1. bromvlieg. 2. bromfiets. 
brons, [bron(t)s] s.n. Brûns; brons. 
'bronzen, [bron(d)zan] adj . Brûnzen; bron

zen, van brons. 
'broodjen, [bro:tjan] s.n ., broodjes [bro:t

jas]. Broadsje; broodje, kadetje. 
bros, [bros] adj. , -ser, -st. Bros; bros, licht 

breekbaar, licht brokkelend. 
bros, [bros] adj . Bros ; nijdig, kwaad, ver

stoord. # Wat biste, sjochste wier -, wat 
ben, kj jk je weer nijdig. - , brodsk. 

brud, [brüt] s.f. , -den [brüdan]. Breid; 
bruid. 

'brudlik, [brüdlak] adv. In: - meu, als een 
bruid zo mooi, prachtig. --> brudsmeu. 

'brudsmeu, [brüts]- adj . Prachtich moai; 
als een bruid zo mooi, prachtig. --> brud
lik. 

'brUdspair, [brüts]- s. n. Breidspear; 
bruidspaar. 

'brudstrienen, [brüts]- s.plur. Breidstrien
nen; bruidstranen, tranen door de bru id 
geplengd bij het in ondertrouw gaan; 



brued 

vandaar: feestelijke bijeenkomst ter gele
genheid van de ondertrouw (deze werd 
meestal op een zaterdag gehouden ; om 
twaalf uur li et men de klok kleppen, wat 
aanleiding kon zijn tot de vraag wa binne 
oon 'e klak ?). # Op - gain, naar de fees
telijke bijeenkomst ter gelegenheid van 
een ondertrouw gaan. - , eeuwnder
tree uw, gebod, klak, klippe, oontekenje, 
timpe. 

brued, [brü.et]; 'bruedsel, [brü.etse l] ; s. n. 
Broed; broed, broedsel. 

'bruedsel, s.n., -+ brued. 
bruedsk, [brü.etsk] adj . Brodsk; broeds. 
bruek, [brü.ek] s. m., -en. Broek; broek. # 

In kotsen, langen -, een korte, lange 
broek, een broek met korte, lange pijpen . 
Jà het de - oon, zij heeft de broek aan, zij 
is de baas in huis. Feur de - jaan, voor de 
broek geven, een pak slaag geven. (By 
ien) prebeelje aft de - aik wairm kin , 
(iemand) voor de broek geven . Omtrint 
gin - om 'e eers hawwe, bijna geen fat
soenlijke kleren hebben , arm zijn . Hy kin 
de - nach net Jree peesje, hij is nog niet 
droog achter de oren . 

brueks'bós, s.m. Broeksbûse; broekzak. 
brueks'piip, s.f. Broeksbokse; broekspijp. 
bruer, [brü.er] s.m., -s. Broer; broer, broe-

der, broertje. 
'bruigom, s.m. , -+ breugom. 
'brUkber, [brügber] adj . Brûkber, te brû

ken ; bruikbaar. 
'brUkke, [brüke] v., brukte, brukt; ge

'brUkke, [gebrüke] v., gebrukte, gebrukt . 
Brûke; gebruiken. # - as, Jeur ... , gebrui
ken als, voor ... Se kuene him net mair -, 
men kon hem niet meer gebruiken, men 
had geen werk meer voor hem. 

'brUkleen, [brükle: n] s.n. Brûklien ; bruik
leen. # Yn -, in bruikleen . 

'bnillaft, [brüläft] s. m. , -en. Bruiloft; brui
loft. # Op - gain, schertsende benaming 
voor het legen van de privaatton in de 
vaaltbak. -+ geeuwden, keuperen, siive
ren. 

'brUllaftje, [brüläftje] v., brul/afte, brûllaf
te . BruIloftsje; bruiloft houden. 

'bruUaftsklaine, s.plur. Brulloftsklean ; 
brui 10ftskleren . 
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'brUllaftsliet, s. n. BruIloftsl iet; bruilofts
lied. 

bru.n, [brün] adj., -ner, -st. Brun ; bruin . # 
Sà - as jare, kofje, in kastanje, in nikker, 
tee, erg, vo lkomen bruin. De kofje, tee is 
-, <Fr.> de kof je, tee is brun ; de koffi e, 
thee is kl aar. -> sukker. 

'brónfisk, s. m. Brunfisk; bruin vis. 
bru.n'nytsk, adj ., -+ brannYlsk. 
'bucbber, [bü:gber] adj . Bûchber ; buig

baar. 
'budde, [böde] s. m. t. Boatte, butte; botte, 

but. 1. ovaal houten koffertje (voor plun 
je). 2. ovale naaidoos. 

'budschip, [bötsxlp] s.n. , -pen. Boadskip; 
boodschap. # Om -, om boodschappen , 
een boodschap (te doen). Hy koom nooi 
darp om -, hij kwam naa r het dorp om 
boodschappen, een boodschap te doen. 
Oppase is it -, oppassen is de boodschap, 
daar komt het op aan. 

'budschipje, [bötsxlpje] v., budschippe, 
budschippe. Boadskipje; boodschappen, 
berichten , melden . 

'budschipper, [bötsxlper] s.m. , -s. Boad
skipper; boodschapper. 

'budscbiprone, v. Boadskipje, boadskip
ri nne; boodschappen doen . 

'budscbipskuer, s. m. Boadskipskoer; 
boodschappen mand. 

'budscbip(s)roonder, -[ro:nder] s.m., -s. 
Boadskiprinder; boodschappenloper. 

'budscbipstas, s.f. Boadskiptas; bood
schappentas. 

buecb, [bü.ex] s. m., buegen [bü.egen] . 
Boech ; boeg, voorste gedeelte van de 
romp van een schip. # Feur de - hawwe, 
voor de boeg hebben, nog te doen, nog te 
wachten hebben . lt ieuwr in eeuwren -
smyte, het over een andere boeg gooien, 
iets op een andere wijze aanpakken. - , 
kuers. 

buecb'seerje, [bü .exsl.elje] v., bUechsere, 
buechsere. Boechsearje; boegseren , met 
beleid een schip buiten of binnen de ha
ven brengen. -> ûtbuechseerje. 

'buechspriet, s.m. Boechspriet ; boegspriet. 
'buechstaacb, s.m. Boechstaach; boegstag. 
buek, [bü.ek] s. n., -en. Boek; boek. In iytj 

-, een boekje. -+ treeuwbuekjen. # Tà-
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stain (as), te boek staan (als). In - ieulVr 
ien ependwaan, een boekje over iemand 
opendoen . 

buek , [bü.ak] s. m., -en. Boek; beuk, beu
kenboom. -> beuk. 

'buekbiinder, -[bi :ndar] s.m. , -s. Boekbi
ner ; boekbinder. 

'buekdeel, s. n. Boekdiel ; boekdeel. # Dat 
sprakt buekdelen , dat spreekt boekdelen, 
dat is veelzeggend. 

'buekebaim, s. m. Boekebeam; beuken
boom. 

'buekebled, s. n. Boekeblêd; beukenblad. 
'buekeheeuwt, s.n. Boekehout; beuken-

hout. 
'buekekast, s. m. Boekekas(t) ; boekenkast. 
'buekelist, s.m . Boekelist; boekenlijst. 
bueke'ree, [bü.akare:] s. m. , -ën. Boekerij ; 

boekerij. 
'buekhaude, st.v. Boekhälde; boekhouden. 
'buekhauder, -[ha.!.Idar] s.m. , -s. Boekhäl

der; boekhouder. 
'buekhauding, -[ha. !.IdlrJ] s.m. Boekhäl

ding; boekhouding. 
'buekje, [bü.akja] v., bûeke, bûeke. Boeke; 

boeken. 
'buekweet, s.m. Boekweit, boekweet; boek

weit. 
'buekwinkel, s.m. Boekwinkel; boekwin

kel. 
buekwyten'groot, [bü.akvital)gro:t] s.n. 

Boekweitengr6t; boekweitegort. 
buel , [bü.al] s.m. Boel; boel. # Wat is 't in 

-i , <Fr.> wat is 't in boel! ; wat is het een 
toestand! De hele -, de hele boel , alles 
en/of iedereen . In -, een boel, een hoop, 
veel. In hele -, een heleboel , zeer veel. 

'buelgued; 'bwg6ed, [bül]-; s. n. Boelguod; 
boelgoed. # - haude, boelgoed houden. 

'bueItjen, [bü.altjan] s.n. Boel ; boel, boel
tje. 

bues, [bü .as] s.n. , bozzen [bozan] , bozen 
[bo:zan). Boerd; bord (schap, plank in 
een kast of langs een wand; speelbord, 
uithangbord, schoolbord, verkeersbord, 
enz.). De balen komme op bozzen, de 
broden komen op schappen . Mester 
schrieuwt op it -, meester schrijft op het 
bord. -> sittelbues. 

bues, [bü.as] s. n., Mezen [bü .azan). Board; 

buks 

bord (om van te eten). - , pan, tafelbûes. 
bues, [bü .as] s. n., bozzen [bozan] , bozen 

[bo:zan). Board; boord. 1. bovenrand van 
scheepswand; schip. 2. afzonderlijk tuk 
stof ter afwerbng aan k1eilingstukken ; 
losse wit-linnen kraag. -> burdjen. # Buf
ten, fan , ieuwr, aan -, buiten, van, over, 
aan boord (aan bues wordt wel als [om 
bü.as] uitgesproken). Der hange in 
teeuw/eiers bûtten -, er hing een touw
ladder buiten boord. Fan - ga in, van 
boord gaan . Ieuwr - smyte, over boord 
gooien. Don - gain, lVazze, aan boord 
gaan, zijn. Don - fan ... , aan boord van ... 

'buete, [bü.ata] s.m., -no Boete; boete. In -
kreje, een boete krijgen . # - dwaan, boete 
doen. 

'buete, [bü.ata] v. , Mette , bLiet; 'buetje, 
[bü.atja] v., bLiete, Mete. Boetsje; boeten. 
Natten -, netten boeten. 

'buetje, v., - , buete. 
'buffel, [böfal] s.m., -s. Buffel; buffel. 
'buge (dy), [bü:ga] v., bûgde, bugd. (Jin) 

bûge; (zich) buigen . # It is -n af basten, 
het is buigen of barsten, het is erop of 
eronder. 

'buge-'brakke, onregelrn .v. Skoskejeie; ij s 
aan schotsen breken door erover te lopen 
(jongensspel). 

'bugel, [bü:gal] s.m., -s. Bûgel ; beugel. 
'btiging, [bü:glrJ] s.m. , -en. Bûging; bui

glI1 g. 
'bugsum, [bü:xsam] adj . Bûchsum; buig
, zaam. 

buis, [b:qs] s.m., buizen [b:i.izan]. Buis; 
buis. 

'buiswatter, s.n. Buiswetter; buiswater. 
buj, s.f., - , beu. 
bUk, [bük] s.m., -ken. Bûk; buik. # Jà bin

ne twa haune op ien -, het zijn twee han
den op één buik. -> fûet. 

'bUkberje; s.m. Bûkberje; losse bodem, 
losse vloer van een oude boerenwagen. 

'bUkdenning, -[dwlrJ] s.m., -en. Bûkdel
ling; buikden ning, planken bekleding 
van de vloer van een vaartuig. 

bukke (dy), [böka] v., bukte, bukt. (Jin) 
bûke; (zich) bukken. 

buks, [böks] s.f., -eo Buks; buks, soort ge
weer. 



bukste 

bukste, - , beuke. 
bukt(e), -> beuke . 
'bulderje, V. , - , bolderje. 
btÜgtied, s.n ., -> bûelgûed. 
'bulke, [bölka] V. , bulkte, bulkt; 'buikje, 

[bölkja] V. , bulke, bulke. Balte; bulken. 1. 
loeien (van rund vee). ' bere, blêlje. 2. 
schreeuwen ; onwelluidend zi ngen. 

'buikje, V., - , bulke. 
bult, s. m., - , bulte . 
'bulte, [bölta] s.m., -11; bult, [bölt] s. m., 

-en. Bulte; bult. 1. stapel, hoop. 2. 
bochel. 3. oneffenheid van de bodem of 
van eni g oppervlak. 4. in : In -, <Fr.> in 
bulte; een hoop, veel. -> berch, haipe. In 
- jild, lI1insken, lViIIe, een hoop geld, 
mensen, plezier. Bulten jild, grote hoe
veelheden geld , zeer veel geld . By de -, 
in overvloed, bij de vleet. - , bilte. 

'bmnper, [bömpar] s.m. , -s. Bumper; bum
per. 

bun, [bön] s.m. BUOlTen ; buurt. 1. enige 
bijeen gelegen woningen die een afzon
derlijk deel van een dorp vormen. Nooi 
de - tà mne, naar het centrale punt van 
de bun lopen, waar de mensen zich ge
woonlijk verzamelen . -> hûeke. Op 'e -, 
op straat (eigenlijk: op de straat die de 
bun vormt). -> streek, striete. Der wie 
altyd drokte en beweging op 'e -, er was 
altijd drukte en vertier op straat, het was 
altijd levendi g op straat. 2. de gezamen
lijke bewoners van de bun. 3. -.. dorp (in 
deze bet. alleen voorkomend in de namen 
Aisterbun en Wasterbun ). 

bun, s.m ., - , bin. 
'bunder, [böndar] ; 'bunsker, [bönskar] ; 

s.m. -.. , -s. Buorman; buurman. -> bun
ster, burman. 

'bunder, [böndar] s.m., -s. Bunder; bun
der. 

'bunker, [böl) kar] s.m. , -s. Bunker; bun
ker. 

'bunkerje, [böl)kalja] v., bunkere, bunke
re. Bunkerje; bunkeren. 

'bunneplicht, [OOna]- s.m. Buonepljcht; 
burenplicht, plich t elkaar als buren bij te 
staan bij geboorte, ziekte en overlijden 
(en begrafeni ). 

'bunsel , [OOn(t)sal] s. m., -s; 'bunzing, 
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[bönzl1J] S. I11 . , -en. Murd; bun z ing. -> 

stjonke. 
'bunsker, s.m., -> bunder. 
' bunskje, [bönskja] v., bunske, bunske. 1. 

Moudzje; zich in rulle grond of rul zand 
wentelen om ongedierte kwijt te raken 
(van vogels). 2. binzgje, beunskje: (zich) 
wassen. 

'bunster, [bön(t)star] s.f. -.. , -s. Buorfrou ; 
buurvrouw (vgL Fr. buorren ster 'iemand 
die binnen de dorpskom woont'). - , bur
wyj. 

'bunster, [bön(t)ster] s. m . -.. , -s. Buor
man ; buurman (vgL Fr. buorrenster 
'iemand die binnen de dorpskom woon t'). 
-> bunder, burman. 

'bunzing, S.I11 . , - , bunsel. 
'burdjen, [bö(r)tjan 1 s.n., burdjes [OO(r)

tjas]. Board ; boord (aan kledingstuk) . - , 
bûes. 

'burfaam, [bör]- s.f. BUOl-faam; buur
meisje. 

burge'meester, [börgame: star] s.m., -s. 
Boargemaster; burgemeester. 

'burjonge, [bör]- s.m. BUOljonge; buur
jongen. 

'burjued, [bör]- s. plur. Buorlju ; buren, 
buurlieden. 

'burman, [bör]- S.I11. Buorman; buurman. 
- , bunder, bunster. 

'burwyf, [bör]- s.n . Buorwiif, buorfrou; 
buurvrouw. - , bunster. 

bus, [bös]; bos, [bos] -.. ; s.f. , -se. Bus; bus , 
autobus. 

bUs, [büs] s. m., buzen [bü :zan] . Bûse; zak 
(in kledingstuk). Hy stiike in ryksdaalder 
yn 'e -, hij stak een rijksdaalder in zijn 
zak. Hy Mie wat ût 'e -, hij haalde wat 
uit zijn zak. Hy stûech mooi de haune yn 
'e bûzen, hij stond met zijn handen in 
zijn broekzakken. # Dy de -, de bûzen ût 
laakje, <Fr.> j in de bûsen utskuorre; zich 
krom, slap, halfdood lachen , zich een 
aap, bult, hoedje lachen. Yn 'e - taaste, in 
zijn zak, beurs, buidel tasten, ergens veel 
geld voor (l11oeten) uitgeven . -> pong. Wy 
hewwe jep yn 'e - taaste most, wij hebben 
diep in de buidel l110eten tasten, wij beb
ben daar heel veel voor moeten betalen . 
-> eich. 
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'bósduek, s.m. Bûsdoek; zakdoek, neus
doek. ' snutduek. 

' bósgat, s. n. Bûsgat; zakgat, gat van zak 
(i n kledingstuk). - , eich. 

'bósjild, s. n. Bûsjild ; zakgeld. ---> bussin-
ten. 

' bósmos, s.n. Bûsmês; zakmes. 
'bóssint, s.m. Bûssint ; zakcentje. 
'bóssinten, s.plur. Bûssinten; zakgeld. --> 

busjild. 
but, [büt] s.m. Bût, but; buit. 
'butsman, [böts]- ; beutsman, [bö:ts]- ; 

S. m., -jued -[jü .at] . Boatsman ; bootsman. 
'buttelje, [bütalja] V. , bUtfele, buttele. 

Dûkelje, tommelje; duikelen. 
'butten, [büten] prep. & adv. Bûten ; bui

ten . # Fan -, van buiten (uitwendig, wat 
het uitwendige betreft; uit het hoofd). 
Fan - lere, ki/1/u , van buiten, uit het 
hoofd leren, kennen. Naai -, naar buiten 
(buiten het huis; buiten de bebouwde 
kom). - ... om., buiten ... om. - m.yn wyten 
om, zonder mijn medeweten . Dy tà -
gai n (aan ... ), zich te buiten gaan (aan 
... ). Dy der - hClUde , zich er buiten hou
den. - dy salnI wazze, buiten zich zelf 
zijn. Der net - kinne , er niet buiten kun
nen , het genoemde niet kunnen missen. 
Der b1ieuwe lVy net -, daar blijven wij 
niet buiten, dat gaat ons niet voorbij . ---> 

binnenst. 
'buttenbjaun, s.m. Bûtenste bàn, bûten

bàn ; buitenband. 
'buttendaar, s.f. Bûtendoar; buitendeur. 
butten'daar, adv. Bûtendoar(ren); buitens

huis. - , bedaar. 
butten'dien, [bütandi .an] adv. Bûtendat; 

buitendien. - , boppedat. 
'buttend6ne, s.plur. Bûtendunen; buiten

duinen, duinen aan de zeekant, buitenste 
rij duinen. - , seedune, straunsdune. 

butterstip 

'buttengeweun, adj. & adv. Bûtengewoan; 
buitengewoon . 

'buttenkauns, s.m. Bûtenkàns: buitenkans, 
buitenkansje. 

'buttenkaunt, s.m. Bûtenkant; buitenkant. 
'buttenlaun, s.n. Bûtenlàn; buitenland. 
'buttenlauner, -[la.kInar] s.m., -s. Bûten-

lanner ; buitenlander. 
'buttenlauns, -[la.kIn (t)s] adj . Bûtenlànsk; 

buiten lands. 
butten'om, adv. Bûtenom ; buitenom. 
'buttenst, [bütan(t)st] adj. Bûtenst; bui

tenst. De -e laach, de buitenste laag. 
'buttenstainder, -[stai ndar] s.m., -s. Bû

tensteander; buitenstaander. 
'buttenstriete, s.m. Strjitte, dyk, wei ; de 

eigenlijke straat (i.t.t. de binnenstriete) . 
'buttenwacht, s.m. Bûtenwacht; buiten

wacht. 
'buttenwatter, s.n. Bûtenwetter; buitenwa

ter. 
butter, [bütar] S. I11 . Bûter; boter. - , blank, 

gaif~ geel, mals, neus, saJt, seeuwne. 
'butterblom, s.f. Koweblomke, finneblom ; 

madeliefje. 
'butterbryfjen, s.n. <iron.>. Bûterbriefke; 

boterbriefje, trouwakte. 
'butterfebryk, s.f. Bûterfabryk; zuivelfa

briek. - , mulkfeblyk, suvelfebryk. 
'buttergeel, adj . Bûtergiel; botergeel. 
'butterknype, (onregelm.) v. Bûterbarre; 

boter kneden (0111 de karnemelk te ver
wijderen). 

'butterlatter, s.m. Bûterletter; boterletter, 
ban ket letter . 

'butterpoot, s.m. 1. Bûterp6t; boterpot. 2. 
bûterfloat, bûterpantsje; botervloot. 

'butterspuen, s.m. Bûterspaan ; boterspaan. 
'butterstip, s. n. & s.m. Bûterstip ; botersaus. 



D 
dà, [dii] adv. Doe; toen. - komen jimme 

hier ale j ieren, toen, toentertijd, destijds 
kwamen jullie hier ieder jaar. - seich er 
my, toen, op dat ogenbljk zag hij mij. Hy 
kaom aist en - ik , hij kwam eerst en toen, 
daarna ik. - } dà 't, sant. 

dà, [dii] pron.dem. (in combinati e met een 
meervoudig zelfs tandig naamwoord). Dy; 
di e. - manjued, - famde, - ben, die man
nen, die meisjes, di e kjnderen. Heit en -, 
<Fr.> heit-en-dy; vader en de zijnen; va
der en moeder; vader en degenen die in 
de bedoelde situatie met hem waren (ook: 
beite, bep, eume, mutjen en -). fk lVie by 
Tjêve en -, ik was bij Tjebbe thui s (Iett. : 
bij Tjebbe en de zijnen, bij Tjebbe en zijn 
familie) . Heit wie by Grilk en -, vader 
was bij de Grilks, bij de famili e Grilk. --+ 

dà't, dy. 
daach, s. m. , - } dage . 
daad, [da:t] s. m. , daden [da:dan]. Died, 

die; daad. # In gûj en -, een goede daad. 
Tb de - komme, tot daden komen , in actie 
komen. 

'daadlik, adv., - } dadelik. 
'daagje, [da:gja] v. , dage, dage. Daagje; 

dagen, dag worden . It dage al, het werd 
al dag. ft dage yn it eusten, het daagt in 
het oosten . --+ deijiet. 

'daagje, [da:gja] v., dage, dage . Daagje; 
dagen, dagvaarden , voor het gerecht ont
bieden . 

'daagliks, adj . & adv., - } dageliks. 
'daalder, [da:ldar] s. m. , -s. Daalder; daal

der, 30 stuivers, f 1,50. 
'daalders, [da:ldars] adj. In: In - plak, 

<Fr.> in daaldersk plakUe); een daal
dersplaats, een uitgezochte plaats. 

'daalje, [da:lja] S.I11. , -s. Dealje; deel, dikke 
zware plank van gezaagd hout. ft straun 
leit fo l -s, het strand ligt vol aangespoel
de grote planken. 

daar, [da: r] s.f. , dare. Doar ; deur. De - is 
epen, ticht, de deur is open, dicht. # By -, 
--+ bedaar. De bop est -, de bovendeur. De 

eeuwnderst -, de onderdeur. By us fe ur 
de -, bij ons voor de deur. Yn de - sta in, 
in de deur, deuropening staan. Feur de -
sta in, voor de deur staan , op handen zijn . 
Om 'e -, <Fr.> om 'e doarren; op het erf 
(rondom het hui s) . De j onges lViinden 
der om 'e -, de jongens hingen daar op 
het erf rond . Oon de - komme, aan de 
deur komen. De - yn (gain), naar binnen , 
in huis (gaan). De - ût (gain ), naar bui
ten , het huis uit (gaan). Jà binne hals 
ieuwr (de) kap de - ut rake, zij hebben 
hals over kop het huis verl aten. fen, wat 
de - ut j eie, iemand, iets het hui s uit ja
gen. Hy het hier om, aan 'e - wein, hij is 
hier aan de deur geweest. ft is schien om 
syn -, het is schoon, netjes rondom zijn 
huis. Hier af der de - plaat rone, ergens 
de deur plat lopen. --+ reer, stook. 

daars'drompel, s.m. Doarsdrompel; deur
drempel . 

'daarstinder, s.m. Doarsstile; deurpost, 
deurstijl. - } stinder, styl. 

'dabbelje, [diibalja] v., dabbele, dabbele; 
'dövelje, [d:> :valja] v., daveIe , daveIe. 
Dobbelje; dobbelen. 

'dabbelstien ; 'dövelstien, [d:>:val]- ; s.m. 
Dobbelstien; dobbelsteen. 

dach, [diix] conj . (nevenschikkend) , . 
Mar; doch . - } maar. 

dach, [diix] ; dachs, [diixs]; adv. <zeldz.>. 
Doch(s) ; toch. --+ lach. 

dach, [diix] intelj. « Ned.). Goeie, goen-
dei; dag, goedendag. - } gedach. 

'dachbóek, s. n., --+ deibûek. 
dachs, adv ., --+ dach. 
'dachter, [diixtar] s.f. , -s . Dochter ; doch

ter. - } f an. 
'dadelik, [da:dalak); 'daadlik, [da:dlak] ; 

'dalik, [da: lak] ; adv. Dalik, daliks; dade
lijk. Dan Inot hy - naai Grins, dan moet 
hij dadelijk, terstond, onmiddellijk naar 
(het ziekenhuis in ) Groningen. Ik mot 
der - nach even hanne, ik moet daar da
delijk, zo meteen nog even naar toe. 
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'dader, [da:dar] s.m. , -s. Dieder; dader. 
dàdes' tiids, [dad8sti :ts], [dadasti:ts] adv. 

Doedestiids; toentertijd . - ) dàriids, des
riids, ri id. 

'dage, [da:ga] ; daach, [da:x] ; s.m. Dage; 
dageraad. # Feu r dage en dau, feur 
daach en dei, feur dei en feur dage , 
<Fr.> foar dei en foar dage; voor dag en 
dauw. 

'dageliks, [da:galaks]; 'daagliks, [da:g
laks] ; adj . & adv. Dei stich; dagelijks. De 
aude schippers keurje -, de oude schip
pers wandelen dagelijks, iedere dag. 

dagen, - ) dei. 
'dageraad, [da:gara:t] s. m. « Ned.). In : Hy 

siL in - kreje , hij za l een stevige uitbran
der krijgen. -+ rabbeLeminr, utbrander. 

'dàgiene(n), [dagi.ana(n)] pron . ..,. . DY.iin-
ge(n); diegene(n). 

daid, [dai t] adj. Dea; dood . Dy man is al 
Lang -, die man is al lang dood. In -en 
taal, een dode, uitgestorven taal. # Sà -
as in pier, zo dood als een pier. Dy -
laakje, zich dood lachen . daidsiek. Ik 
schrikre my haisr -, ik schrok me bijna 
dood. - War - is, komr neur wierom, ge
dane zaken nemen geen keer. -+ deud, 
srorve . 

'daidairm, adj . Dea-earm; doodarm. 
'daidbidder, s. m., -s. Leedbidder, leedom

sizzer (in bet. 1), deabidder (in bet. 2); 
doodbidder. 1. aanspreker. - ) leedoonse
zer, omsezer, oonsezer. 2. saaie vent. 

'daidbliede, onregelm.v. Deabliede; dood
bloeden. 

'daiddwaan, onregelm.v. Deadwaan; 
doodmaken, doden. - ) daidmerje. 

'daide, [daida] s.m. & s.f. , -no Deade; 
dode. # In - op snaun jeeuwt in hinne
kleed yn 'e wyk, een dode op zondag 
geeft een lijkkleed in de week. 

'daidemansfingers, s.plur. Deademansfin
. gers; dodemansvingers, dunne, langwer

pige koekjes in de vorm van een vinger. 
'daidfale, st. v. Deafalle; doodvallen . 
'daidferlegen, adj . Deaferlegen ; dood ver

legen. 
'daidfrieze, st. v. Deafrieze; doodvriezen. 
'daidgain, onregelm.v. Deagean; dood

gaan. 

daidsklaine 

'daidgeweun, adj. & adv. Deagewoan; 
doodgewoon. Hy kue ir - net !iele, hij kon 
het doodgewoon niet laten . 

'daidgraver, s.m. Deagraver; doodgraver, 
gra fdel ver. 

'daidienfaudich, adj . & adv. Dea-ynfäl
dich ; doodeenvoudig. 

'daidje, [daidja] v. , daide , daide. Dövje; in 
hevigheid afnemen (van een zweer). # 
De pusren beginne re -n, de pukkels wor
den rru nder rood. Ir daide wal, het gaat 
wel over (van bijv. huiduitslag) . 

'daidkalm, adj. & adv. Deakalm; dood
kalm. 

'daidkalte, -[kalta] ; 'daidschrik; s. m. 
Deaskrik; doodsschrik. # In - kreje , zich 
dood schrikken, zeer hevig schrikken . 

'daidkist; 'daidskist ; s.f. Deakiste; dood
kist, lijkki st. 

'daidmetje, onregelm.v. Deameitsje; dood
maken, doden . -+ daiddwaan. 

'daidmued, adj . Deawurch; doodmoe. 
'daidoof; 'daidop; adj. Dea-öf, dea-op; 

doodaf, doodmoe, doodop, uitgeput van 
vermoeidheid. -+ daid-rànieuwn. 

'daidop, adj. , -+ daidoof 
daids, [daits] ; daidsk, [daitsk] ; adj . 

Deadsk; doods. # De fiilden leze - en 
kail, de velden liggen er doods en kaal 
bij . It darp is jauns -, het dorp is 's 
avonds doods, eenzaam en verl aten. 

'daidsbed; 'deudsbed ; s.n. Deabêd ; doods
bed. 

'daidsbejocht; 'deudsbejocht; s. n. Deabe
rjocht; doodsbericht. 

'daidschrik, s. m. , - ) daidkaLre. 
'daidsgued, s. n.; 'daidsklaine, s.plur. Dea

guod; doodsgewaad, doodskleed. -+ hin
nekleed. 

'daidshimd; 'deudshimd; s. n. Deadshimd; 
doodshemd. 

'daidsiek, adj. Deasiik; doodziek. # Dy -
Laakje, zich dood lachen , zich een on
geluk lachen. -+ daid. 

'daidsjotte, on.regelm. v. Deasjitte; dood-
schieten . 

daidsk, adj ., - ) daids. 
'daidskap, s.m. Deadskop; doodshoofd. 
'daidskist, s. f. , -+ daidkisr. 
'd~dsklaine, s.plur. , -+ daidsgued. 



daidsklak 

'daidsklak, s.f. Deadsklok; doodsklok. 
'daidslaan, onregelm. v. Deas laan; dood

slaan. 
'daidslach, s. m. Deaslach : doodslag. 
'daidsmyte, onregelm.v. Deasmite; dood

gooien. # fen - mooi ... , iemand dood
gooien met ... 

'daidstykje, v. Deastekke; doodsteken. 
'daidstil, adj. Deasti l; doodstil. --> blakstil, 

bIedstil . 
'daidstraf; 'deudstraf; s. m. Deastraf; 

doodstraf. 
'daidstryd, s. m. Deastriid ; doodsstrijd . 
'daidsweje, v. Deaswije; doodzwijgen. 
'daid-tonieuwn, -[toni.!;In] adj. Dea-tenein, 

dea-ynei n; doodop, doodmoe, doodaf, 
uitgeput van vermoeidheid. --> daidoof 

dak, [däk:] s. n., -ken. Dak; dak. # Eeuwn-
der -, onder dak. 

dak, [däk:] s.n. , -ken. Dok; dok. 
'dakfinster, s. n. Dakfi nster; dakvenster. 
'dakgeut, s. m. Dakgoate, daksgoate; dak-

goot. 
'dakke, [däk:a] v., dakte, dakt. Dokke; dok

ken , betalen . 
'Dakkum, [dakam] nom.prop. Dokkum; 

Dokkum. # ft is sa meu, as wie 't yn -
móke, <Fr.> it is sa moai , as wie it yn 'e 
stêd makke; het is heel mooi. 

'dakpan, s.f. Dakpanne; dakpan . 
'dakrót, s. n. Dakrut; dakraam . 
'dakspier, s.m. Dakspjirre; dakspar. 
'dakter, [daktar] s.m., -s. Dokter; dokter, 

arts. - wet net wat beite mankeert, de (in 
de context bekende en vertrouwde) dok
ter, huisarts weet niet wat grootvader 
mankeert. Wy sille - ruppe, wij zullen de 
dokter laten komen . # Eeuwnder -s 
haune \Vazze, onder dokters handen zijn. 

'dakterje, [daktarja] v., daktere, daktere. 
Dokterje; dokteren. # - aan, dokteren 
aan, bezig zijn met. 

dal, [dal] adv. Del; neder, neer. # By ... 
dal , langs ... naar beneden . By de dun -, 
langs het duin naar beneden. By de trap 
-, de trap af. Feur de wiill -, <Fr.> foar 
de wyn del ; met de wind in de rug, met 
de wind mee, voor de wind. Op en -, op 
en neer. 

dal, [dal] s. n., -len. Delling, bedel te; da l. 
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'dalbóge (dy), v. (Ji n) delbûge; (zich) 
neerbuigen . 

'daldale, v. Delstrike; neerdalen. 
'daldókke, v. Deldûke; neerduiken. 
'dale, [da: la] v., daalde, daald. Sakje; da

len. 
'dalfale, st.v. Delfa lle; neerva llen. 
'dalflappe, v. Delf1appe; neerslaan, neer

vallen. # Ne, flap dal, <Fr. > kom, fa l del; 
kom, ga zitten. 

'daJhókkerje, v. Hûkearzje; neerhurken. 
'dalia, [da: lija] s. m., - 's. Dalje; dahlia. 
'dalik, adv. , --> dadelik. 
'daling, [da: lu) ] s. m. , -en. Sakjen, delgong; 

daling. 
'daJjaan (dy), onregelm.v. 1. (in wederke

rend gebruik) Jin deljaan; gaan liggen 
(om te rusten ); vandaar ook: zich ter rus
te begeven, zich neerleggen, gaan slapen. 
Ik jeeuw my dal, ik ga slapen. l eeuw dy 
maar dal, ga maar slapen. 2. delli zze; 
neerleggen, een goede plaats geven (met 
de bijgedachte dat dit voorgoed is). It ben 
het syn lytje leie daljeeuwn, bet kind 
heeft zijn ledematen neergelegd, is ge
storven. # Dy - eeuwnder, <Fr.> jin del
jaan ûnder; z ich onderwerpen aan; zich 
neerleggen bij , berusten in . --> dalleze. 

'dalkeile, v. DeikeiIe, delkeilje; neerkeilen . 
'dalkje, [dalkja] v., dalke , dalke. 1. Dynje, 

op-en-delje; deinen, langzaam op en neer 
gaan. --> deine . 2. boartsje, sprin ge; dar
telen, springen . 3. swalkje, (om)doarmje; 
dolen , zwalken. --> omdalkje. 

'daJkomme, onregelm.v. Delkomme; neer
komen , op de grond komen . # - op , neer
komen op (raken, treffen ; tot gevolg, als 
slot hebben; de bedoeling, strekking heb
ben van). Om wier op dyn beur dal ta 
kommen, <Fr.> om wer op dyn boat del 
te kommen ; om weer op jouw boot terug 
te komen. --> wieromkomme. 

'dalkwakke, v. Delkwakke; neerkwakken. 
1. neerploffen, op onzachte wijze neerko
men. 2. ruw neersmijten. --> dalmyterje, 
dalrrieuwzelje. 

'dalleze, onregelm. v. Delli zze; neerleggen. 
# Dy -, zich neerleggen, zich ter ruste be
geven, gaan slapen. Dy - by, zich neer
leggen bij , berusten in . - , daljaan . 
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'dalmyterje, v. Delmiterje; neerdonderen . 
1. hard va llen. 2. ruw neersmijten. --> 

dalkwakke, daltrieuwzelje . 
'dalnasselje, dy, v. Jin noflik deljaan; op 

zijn gemak gaan zitten. Hy het him der 
dalnasse le, hij is daar lekker op zijn ge
mak gaan zitten. 

'dalnimme, onregelm.v. Deinimme; afne
men, afsoppen (inz. tijdens de grote 
schoonmaak). --> utwiskje. 

'dalnimmer, -[nimar] s. m. , -s. Deinimmer; 
spons of natte doek om mee af te nemen, 
af te soppen (inz. tijdens de grote 
schoonmaak). --> dalwisker. 

'dalpeje, v. <zeldz.>. DelteLle; neertellen. 
Der hewwe wy heel waf Uild) feur - most, 
daar hebben we heel wat (geld) voor neer 
moeten tellen. 

'dalrUggelje, v. <Fr.:> Delrûgelje.; 1. kalm 
en verspreid naar beneden vallen (van 
vaste stoffen). 2. kalm en verspreid naar 
beneden gooien (van vaste stoffen). 

'dalsabelje, v. Delsabelje; neersabelen. 
'dalsatte, v. Delsette; neerzetten (in bet. 1), 

kalmeren (in bet. 2). 1. plaatsen, zetten. 
2. tot bedaren brengen . len wat -, iemand 
wat kalmeren . # Dy -, zich neerzetten , 
gaan zi tten; zich nederzetten, zich vesti
gen. -n komme, <Fr.> delsetten komme; 
komen aanzetten . 

'dalschrieuwe, st.v. Delskriuwe; neer-
schrijven . 

'dalsiige, v. Del sige; neerzijgen. 
'daIsinke, st.v. Delsinke; neerzinken. 
'dalsjain, onregelm.v. Delsjen ; neerkijken, 

neerzien. # - op, neerkijken, neerzien op, 
minachten. 

'dalsjotte, onregelm. v. Delsjitte; neerschje
ten , met een schot doden. 

'dalslaan, onregelm. v. Delslaan; neer
slaan. 

'dalslaeh, s. m. Delslach; neerslag. 
'dalsmyte, onregelm.v. Delsm ite; neer

gooien , neerwerpen, naar beneden gooi
en, werpen. It anker -, het anker uitwer
pen. --> utsmyte. 

'dalsooie, v. Delsaaie; neerstrijken, zich 
neerzetten. 

'dalstryke, (st. )v. Delstrike; neerstrijken. # 
Stryk der maar dal , <Fr.> fa l dêr mar 

dan 

del ; ga daar maar zi tten. 
'daltrieuwe, st. v. Deltriuwe; neerduwen. 
'daltrieuwzelje, v. Deltrûzelje; neertuime

len; ook voor: neerkwakken, neerdon
deren, ruw neersmijten . --> dalkwakke, 
dalmyterje. 

'dalwaadje, v. Delwadzje; plattrappen. --> 

plaatwaadje. 
'dalwisker, s.m. Doek om mei of te nim

men, of te sopkjen ; doek om mee af te 
nemen, af te soppen; soms ook voor: bor
dendoek, droogdoek, theedoek, vaatdoek. 
--> dalnimmer, druchdûek, schuttelduek. 

'dalwiskje, v. Ofnimme, ofsopkje, himmel
je; afsoppen , met een natte doek afne
men . 

'dalwispelje, v. Delwispelje; neerdwarre-
len, naar beneden dwarrelen . 

dam, [dam] s. m., -men. Daam ; dam. 
'dambues, s.n. Damboerd; dambord. 
'dame, [da:ma] s. f. , -s. Dame; dame. 
'damme, [dama] v., damde, damd. Damje; 

dammen , het damspel spelen. 
'dammer, [damar] s. m., -s. Dammer; dam

mer, damspeler. 
damp, [damp] s. m., -en. Damp; damp. 1. 

het geheel of een gedeel te van een vaste 
stof of een vloeistof in gasvormige toe
stand. 2. mist, nevel. --> dieze, mist. In 
grysen, kauden - komt ieuwr de fjilden , 
een grijze, koude mist spreidt zich over 
de velden. 

damp, [damp] ; domp, [domp] ; adj. , -er, 
-st. Damp; vochtig, klam. 

'dampe, [dampa] v., dampte, dampt. Dam
pe; dampen . 

'dampich, [dampax] ; 'dompich, [dompax] ; 
adj. Dampig; dampig. 1. vochtig. 2. hei
ig, nevelig. 3. aamborstig (van paarden 
en runderen). 

'damspil, s.n. Damspul; damspel. 
'damstien, s. m. Damhoutsje, damstien; 

damschij f, damsteen. 
dan, [dan] adv. Dan ; dan . # - 'reis ... , -

'reis ... , nu eens ... , dan eens .. . As ... , -
.. . , als .. . , dan ... As hy mooidocht, - wil 
ik net mair, als hij meedoet, dan wil ik 
niet meer. Heste - ne al genooch?, heb je 
dan (zelfs) nu al genoeg? Is it - al sb fier 
mooi him komd?, is het dan (zelfs) al Zü-
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ver met hem gekomen? Wat deure it -
lang, feur't wy der binne, wat duurt het 
dan (toch) lang, voordat we er zijn . Stil, 
sjong -, stil , zing dan , stil , zing nu toch . 
-> ne. 

dan, [dan] conj. (onderschikkend). As; dan 
(in vergelijkingen na een vergrotende 
trap). Goffer, mair -, groter, meer dan. - , 
as. 

'danich, [da: nax] adv. Danich ; danig, bij
zonder, erg, zeer. It säe us - spyfe, het 
zou ons bijzonder, erg spijten. Dat wie 
danige pynlik, <Fr.> dat wie danige 
pynlik; dat was bijzonder, zeer pijnlijk. 
Sjai 'reis aan, wal sà danigen!, kijk eens 
aan, zo'n mooie! 

dank, s.m. , -> tank. 
'danke, v. , - , tankje. 
dap, [dap] s.m., -pen. Dop; dop. -> basf. 
'dapaits, s.f. Dopeart; doperwt. -e, doperw-

ten , doperwtjes, doppers, doppertjes. -> 

säkkeratjen, swietaits. 
'dapheide, s. m. Skrobberheide; dopheide. 
'daphóed, s.m. Dophoed; dophoed. 
'dapje, [dapja] v., ik dapje , dà dópeste 

[d::l :pasta] , hy dópe [d::l :pa] , wy, j e, jim
me, jà dapje; dópe, dópe. Dopje, pûlje; 
doppen , pellen . Bane, aitse -, bonen , 
erwten doppen , peulen . -> pulje. In ooi -, 
een ei pellen. 

'dapper, [dapar] adj. & adv. , -der, -st . 
Dapper; dapper. 

darp, [darp] s.n. , -en. Doarp; dorp. It hele 
-, het hele dorp, alle inwoners van het 
dorp. # Naai - (tà) , naar het dorp (in een 
context waarin dit als het bekende en 
vertrouwde dorp geldt, zoals op Schier
monnikoog). Jà ga ie - reeuwn, zij wan
delen door het dorp (langs de streken). -> 

streek. 
'darpsbelang, s.n. Doarpsbelang; dorpsbe

lang. 
'darpsfeest, s. n. Doarpsfeest; dorpsfeest. 
'darpsgeneut, s. m. Doarpsgenoat ; dorps-

genoot. 
'darpshós, s.n. Doarpshûs; dorpshuis. 
'darpsklak, s.f. DoarpskJok; dorpskJok. 
'darpsschóele, s.m. Doarpsskoalle; dorps-

school. 
darste, - , deure. 
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dart, deure . 
das, [das] s. m., -sen. Das; das. 1. zeker 

marterachtig, in het wild levend zoog
dier. 2. dashond. - , dashieuwn. 

das, [das] s.f., -se. Das; das, halsdoek, 
sjaa l. --> nat, sjaal. 

dà'salde, pron .dem. (in combinatie met of 
verwijzend naar een meervoudig zelf
standig naamwoord). Dyselde; di ezelfde. 
- schiipe, diezelfde schepen. Ik mien -, ik 
bedoel diezelfde (schepen). -> salde. 

'dashieuwn, s. m. Dashûn ; dashond. das, 
kanunenetsfotten, fakshieuwl1. 

'dasspjald, s.f. Dasspjelde; dasspeld. 
dat, [dat] pron.dem. & pron .rel. (in com

binatie met of terugs laand op een enkel
voudig onzijdig zelfstandig naamwoord). 
Dat; dat. 1. als pron .dem . -> der. - hus, 
dat huis. - (feurbeeld) is batter, dat 
(voorbeeld) is beter. - is it meUSfe, dat, 
die zaak is het mooi st. - wedt in meu hus, 
- wezze meuje häzen, dat wordt een mooi 
huis, dat worden mooie huizen . 2. als 
pron .rel. - , wat. It hus - der stie, het huis 
dat daar staat. Dat is wat - ik net begryp , 
dat is iets dat ik niet begrijp. It hUs datstà 
[dasto] , datste [dasta] kaft heste, het huis 
dat jij , je gekocht hebt. # - wie -, dat was 
dat, hiermee is er een einde aan deze 
zaak gekomen. 

dat, [dat] conj . (onderschikkend). Dat; dat 
(in bet. 1), opdat (in bet. 3), zodat (in bet. 
4). 1. in grammatisch-verbindend ge
bruik (dat verbindt een hoofd- met een 
bijzin ). Hy sei, - se meum komme sue, 
hij zei dat ze morgen zou komen. Wy 
heupe datstà [dasto] , dame [dasta] aik 
komme kiste, wij hopen dat jij , je ook 
kunt komen . It wie op in snaun - er by us 
kaam, het was op een zondag dat hij bij 
ons kwam. - wy op 'e straun komen, wie 
de beut al sanken, toen wij op het strand 
kwamen, was de boot al gezonken . -> 

dà 't. Dit komt, kaam, dat .. . , dit komt, 
kwam, doordat ... 2. in grammati sch
verbindend gebruik (dat verbindt twee 
hoofdzinnen naar de vorm, waarvan de 
eerste een werkwoord bevat dat 'zeggen ' 
of 'menen' uitdrukt). Wy seine tjin him, 
dat hy most aik mooi, wij zeiden tegen 
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hem, dat hij ook mee moest. 3. in 
logisch-verbindend gebruik: ten einde 
dat, met het doel dat (dat verbindt een 
hoofd- met een bijzin). Hy roonde hes, -
er de beut noch helje sue, hij liep snel, 
opdat hij de boot nog zou halen. - it dy 
maar lokke mei, dat het je moge geluk
ken. 4. in logisch-verbindend gebruik: ter 
karakteri sering van een graadaanduidend 
gevolg (dat verbindt twee hoofd zinnen 
naar de vorm). Hy kryge sà'n hûnger, -
hy Ivûe wal mooi de swiine iite, hij kreeg 
zo'n honger, dat hij wel met de zwijnen 
wilde eten. Jimme heit is sà bliid, - hy 
het i f baste kaalf slachtje latten, je vader 
is zo blij , dat hij het beste kalf heeft laten 
slachten. 5. in logisch-verbindend ge
bruik: dus, daarom (dat verbindt twee 
hoofdzinnen). Hy wie in bytke dieuwze
lich wezzen, - hy wie bliid mooi in stûel, 
hij was een beetje duizelig geworden, dus 
hij was blij met een stoel, daarom was hij 
blij met een stoel. 

dà't, [dat] conj . (onderschikkend). Doe' t; 
toen. - er my seich, roonde er f ut, toen 
hij me zag, li ep hij weg. Ik schrikte, - ik 
dat heersde, ik schrok, toen ik dat hoor
de. Dà schrikste da 'tstà [dasto], da'tsle 
[dasta] my seichste, jij schrok toen jij , je 
mij zag. -> as, dà, dat. 

dà 't, [dat] pron.rel. (terugslaand op een 
meervoudig zelfstandi g naamwoord). 
Dy't; die. De minsken - der wiene, de 
mensen die er waren. De bueken dà 'tstà 
[dasto), dà'tste [dasta] der loste, binne 
fa n myn mutjen, de boeken die jij , je daar 
leest, zijn van mijn tante. - der wiene, 
se ze ... , die, degenen die, zij di e er wa
ren, zeggen ... Der binne - seze ... , er zijn 
er die zeggen ... , er zijn enkelen, eni gen, 
sommigen die zeggen .. . -> guen. -> dà. 

da' teerje, [datI.arja) v. , datere, datere. 
Datearje; dateren. 

da' tering, [datI.arltJ] s.m. , -en. Datearring; 
datering. 

'datgiene, [dadgi.ana] pron . ... . Datjinge; 
datgene. 

'dàtiids, [dati :ts) adv. Doedestiid ; toenter
tijd . -> dàdestiids, destiids, tiid. 

'dat jen, [dat jan] s.n ., datjes [dat jas); 'dot-

deeglikens 

jen, [dot jan] s.n., dotjes [dot jas]. 1. Sob
fl arde, soblapke; dot, doekje waarin iets 
zoets was gebonden en dat men schrei
ende zuigelingen in de mond stak om ze 
te sussen. -> sûkkerdatj en, sover. 2. 
sobber, sûger ; fopspeen. -> spyn, SUL/ch, 
suuchdatjen, suger 

dat'salde, pron.dem. (in combinatie met of 
verwijzend naar een enkelvoudig onzij
dig zel fstandig naamwoord). Datselde; 
datzelfde. - teeuw, datzelfde touw. Ik 
mien -, ik bedoel datzelfde (touw). -> sol
de. 

'datum, [da: tam) s.m. , -s, da ta [da:ta] . Da
tum; datum. 

dau, s.m., - , daL/ we. 
'daudrup, s.m. & s.n . Daudrip; dauwdrup, 

dauwdruppel. 
'dauje, [da. hlja] v., daulVe , daulVe . Dauje; 

dauwen. 
dauns, [da. hln (t)S] s.m., -en. Dûns; dans. # 

De - omtspringe, de dans ontspringen, 
aan iets onaangenaams ontkomen. 

'daunser, [da.hln(t)sar] s.m., -s. Dûnser; 
danser. 

'daunsje, [da.hln(t)sja) v., daunse, daU/He. 
Dûnsje; dan sen. # It is -17 , <Fr.> it is 
dûnsjen ; er is een bal, dansfeest, dans
partij. -> piip . 

'dauwe, [da. hla] ; dau, [da. hl ]; s.m. Dauwe; 
dauw, gecondenseerde waterdamp. 

'dauwerm, s.m. Dauwjirm; dauwworm. 
'daverje, [da:varja) v., davere, davere. 

Daverje; daveren. Hy davere by de trap 
op, hij snelde de trap op (zodat deze er
van daverde). 

de, [dal art. ; 'e, [a] art. (alleen na prep.). 
De; de. - lange dei, de lange dag. - tjok 
paar, de dikke pad. Dy staf kaste in daal
der - jollen, die stof kost een daalder de, 
per el. Fiif geeL/wne - man, vijf gulden de 
man, per man, per hoofd, per persoon. 
Herring is dè f isk feu r my, haring is dé 
vis voor mij , haring is voor mij de beste, 
lekkerste vis. 

deech, [de:x] ; diech, [di .ax) ; deich, 
[dE. i x]; s. n. Daai; deeg. 

'deeglik, [de:glak] adj . Deeglik; degelijk. 
'deeglikens, [de:glakan(t)s] s.m. Deegli

kens, deeglikheid; degelijkheid. 
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deel, [de:l] s.n. , delen . Die!: deel, gedeelte. 
# Feur in -, voor een deel, ten dele, ge
deeltelijk. Feur in gat -, voor een groot 
deel, grotendeels. Feur in Iytj -, voor een 
klein deel. - hawwe aan, deel hebben 
aan. lens - kreje, zijn deel krijgen (krij
gen wat iemand toekomt; met tegen
slagen te kampen hebben (wat iedereen 
wel eens overkomt». - , pat. 

'deelnimme, onregelm. v. Dielnimme; deel
nemen. # - 0011, deelnemen aan , meedoen 
aan. 

'deelnimmer, -[nlmar] s. m., -s. Dielnim
mer; deelnemer. 

'deelnimming, -[nimlIJ] s.m. Dielnim
ming; deelneming. # Mooi opj ochte -, 
met oprechte deelneming. 

'deelteken, s. n. Dielteken ; deelteken , tre
ma. 

'deemued, [de:mü.at] s.m. Deemoed ; dee
moed. 

dee'muedich, [de:mü.adax] adj. Deemoe
dich ; deemoedig. 

Deen, [de:n] s.m., Denen. Deen ; Deen . 
Deens, [de:n(t)s] s. n. & adj. Deensk; 

Deens. (It) - is in meujen taal, (het) 
Deens is een mooie taal. De -e taal, de 
Deense taal. 

deer, [dI.ar] s.n . & s.f., dere. Djerre; 
dooier. geel. 

'deerje, v. , -> dere. 
deers(d(e)), -> dere. 
dees, [de:s] pron.dem. (in combinatie met 

of verwijzend naar een enkelvoudig vrou
welijk zelfstandig naamwoord). Dizze; 
deze. - daar, faam, deze deur, dit meisje. 
Yn - tjark, in deze kerk. - (blom, kap) 
hew ik nach net, deze (bloem), dit (kopje) 
heb ik nog niet. - , deze. 

dees'sald, pron.dem. (i n combinatie met of 
verwijzend naar een enkelvoudig vrou
welijk zelfstandig naamwoord) Dizze 
selde; deze zelfde. - daar, deze zelfde 
deur. Ik miell -, ik bedoel deze zelfde 
(deur). -> saldo 

deeuw, [dE.!;I] s.m., -en. Triuw, dof, dou; 
duw, por. 

deeuw, [dE.!;I] .f., -eo Do; duif; inz . voor: 
wijfjesduif. -> wyfiesdeeuw. 

'deeuwe, [dE. !;Ia] v., deeuwde, deeuwd. 
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Triuwe; duwen, douwen . 
'deeuweheuk, s.n. Dowehok; duivenhok, 

dui ventil. 
'deeuwenast, s. n. Dowenêst; dui vennest. 
'deeuweooi, s. n. Dowe-aai; duivenei. 
'deftich, [dd"tax] adj. & adv. Defti ch ; def-

tig. 
'deftichheid, -[hE. i t] ; 'deftigens, [dd"ta

gan(t)s]; s.m. Deftichheid, deftigens; def
tigheid. 

'deftigens, s.m., ' deftichheid. 
'degel, [de:gal]; 'diggel, [dlgal]; s. m., -s. 

Diggel ; scherf, potscherf. # 0011 -s, in 
scherven . 

'degelfjuer, s.n. Diggelfjoer; Sint-Elmus
vuur. # It gie as - ieuwr 't darp , <Fr.> it 
rint as diggelfjoer troch de bUOlTen ; het 
gaat als een lopend vuurtje door het dorp. 
- , sprinkelfjuer. 

'degelgued; 'diggelgued; s.n . Diggelguod; 
aardewerk, glaswerk, porselein . - , degel
spil, elderengued, kap-en-ponegûed, 
pootgued, schûttelgûed, stiengued. 

'degelje, [de:galja] v., degele, degele ; 'dig
gelje, [dlgalja] v., diggele, diggele. Dig
gelje; in scherven laten vallen (van aar
dewerk, glaswerk, porselein). Jo het har 
teekap degele , zij heeft haar theekopje in 
scherven laten vallen . Hy het syn eerm 
degele, hij heeft zijn arm gebroken. 

'degelspil, s.n. Diggelguod; aardewerk, 
glaswerk, porselein. degelgued. 

'degen, [de:gan] ; 'deggen, [dEgan]; s.m. , 
-s. Degen ; degen. 

'deggen, s. m., - , degen. 
de'giene(n), [dagi .ana(n)] pron. ~ . Dejin

geen); degene(n). 
dei, [dE. iJ S. I11 ., dagen [da:gan]. Dei ; dag. -

wezze, wazze, dag, licht worden , zijn . It 
is, wedt -, het is, wordt dag. # - OOI! - , 

dag aan dag. By de - livje, bij de dag le
ven. By -, overdag, bij dag(l icht). (By) -
en (by) nacht, (by) nacht en (by) -, dag en 
nacht, steeds. deis. De hele -, de (ge)
hele dag. De - fan meum , jister, maun, 
(de dag van) morgen, gisteren, zondag. 
De aude -, de oude dag. Die dagen, 
iedere dag. Ik sU him to -, ik zal hem er 
eens terdege over onderhouden, hem eens 
goed de waarheid zeggen, hem eens goed 
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de Ie lezen. ~ bedyst, geweken, haun, 
leksum, les. Ik bin har ta - wein , ik heb 
haar eens goed de waarheid gezegd. ~ 
kots, kots j e, lang, lengje, ut. 

'deibuek ; 'dachbuek, [dag]- « ed.); s.n. 
Deiboek; dagboek. 

deieh, s.n. , - , deech. 
dei 'hier , s.m. Deihier; dagloon. 
'deijiet, s. n. Deiljocht ; daglicht. It - komt 

oon de 10ft, het begin t te dagen. ~ 
daagje. # ft - net ferdrage, femere kinne, 
het daglicht niet kunnen velen. 

'deikaart, s. m. Deikaar t; dagkaart. 
'deimonnich, s. m. In: In -, <Fr.> in dei

mannich; enkele, een paar dagen. Hy 
komt hier feur in -, hij komt hier voor en
kele dagen. - , monnich. 

'deine, [d~. ina] v. , de inde, deind. Dynje, 
dunje; deinen. ~ dalkje . 

'deining, [d~.i nIu ] s.m. Dining, duning; 
dei ning. 

deis, [d~ . i s] adj . Deis, deisk; daags . Deize 
klaine, daagse kleren. 

deis, [d~ . is] adv. Deis; daags. 1. des daags, 
overdag. Mooi dit meuj e weer spylje de 
ben - bedaar, met dit mooie weer spelen 
de kinderen overdag buiten. 2. per dag. 
Wy iite in hai/en bole -, wij eten een half 
brood per dag. 3. op een bepaa lde dag 
(steeds in combinatie met het art. de of 
het pron.dem. dy). De eeuwre -, daags 
daarna, de volgende dag. De feurige -, 
daags tevoren, de vorige dag. De - fan it 
eurdeel, op de dag des oordeels. De 
tredde - is er opstien, ten derden dage, 
op de derde dag is hij opgestaan. Dy -
siet ales us tjin, die dag zat all es ons te
gen. # Nachts en -, dag en nacht, steeds. 

, de i. 
'deiwerk, s.n. Deiwurk; dagwerk, dagtaak. 
dek, [d~k] s.n., -ken. Dek; dek, scheeps

vloer. # Don -, aan dek. 
'dekbed, s. n. Dekbêd; dekbed. - , plumen, 

plûmtakken. 
'dekke, [d~ka] v. , dekte, dekt . Dekke; dek

ken . 
'dekking, [d~kIu] s. m. Dekki ng; dekki ng. 

# - sikje, dekking zoeken. 
'dekkleed, s.n. Dekkleed; dekkleed. 
'deklast, s.m. Deklêst; deklast. 

derafter 

'deksel, [d~ksa l ] s.n., -s. Lid; deksel, dat
gene waarmee een hol voorwerp van bo
ven afgesloten kan worden . ~ lid. 

'deksel poot, s.m. Pot mei lid; pot met dek
sel. 

'dekstuel, s. m. Dekstoel ; dekstoel. 
'dele, [de:la] v., deelde, deeld. Dieie; de

len. Wat er hie, deelde hy eeuwnder syn 
ben , wat hij had , verdeelde hij onder, 
over zijn ki nderen. # Wat - mooi in 
eeuwr, iets delen met een ander. 

'deling, [de:lIu] s. m., -en. Dieling; deling. 
demo'kraat, [de: mo:kra: t] s. m., demokra

ten. Demokraat; democraat. 
demo'kratys, [de: mo:kra: ti s] adj. Demo

kratysk; democratisch. 
demokra'tsy, [de:mo: kra:tsi] s.m ., -en. 

Demokrasy; democratie. 
demon'straasje, [de:monstra:sja] s.m., -s. 

Demonstraasje; demonstrati e. 
demon'streerje, [de: monstrI.arja] v. , de

monstrere, demonstrere. Demonstrearje; 
demonstreren. 

den, s. m., - , din. 
departe'mint, [de:partamlnt] s.n., -en. De

parterrtint; departement. 
depu'taasje, [de:püta:sja] s. m., -s. Depu

taasje; deputatie. 
der, [dEr] adv. & conj . (onderschikkend). 

Dêr (in bet. 1 en 2), dêr' t (in bet. 3); daar 
(in bet. 1 en 2) , waar (in bet. 3). 1. (als 
adv.) op die plaats. - winje se, daar wo
nen ze. 2. (a ls adv.) ter vervanging van 
het pron.dem. dat (al tijd in combinatie 
met een prep.). - leve se fan. feur, daar 
leeft ze van, voor, daarvan, daarvoor leeft 
ze (van, voor dat leeft ze). - hewwe wy it 
net ieuwr haun, daar hebben we het niet 
over gehad, daa rover hebben we het niet 
gehad (over dat hebben we het niet ge
had). 3. (als conj .) <zeldz.> terug ver
wijzend naar een woord dat een plaats 
aanduidt. ~ der't. In p lak - de jued 
graach komme, een pl aats waar de men
sen graag komen. ~ dêre, dersa, hier. 

der, [dar] adv. (verzwakte vorm van der 
[d~r] ; vaak gespeld als d'r, er [ar] en 'r 
[ar)) . Der; er. # - net wazze, er niet zijn, 
afwezig zijn. ~ wazze. 

der'after, [dar] - adv. Derefter; erachter. # 
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kom me, erachter komen, het 
ontdekken, aan de weet komen. - wazze, 
erachter zijn, het weten. 

'derafter, [df: r)- adv. Dêrefter; daarachter. 
der'an, [deran] adv., --> derfan. 
der'by, [der]- adv. Derby; erbij . # - dwaan , 

erbij doen, toevoegen. - wazze, erbij zijn , 
gesnapt zijn . Ho komste -, hoe kom je 
erbij , er is niets van waar. 

'derby, [dH]- adv. Dêrby; daarbij . 1. bij 
dat, bij het genoemde. 2. daarenboven, 
bovendien. 

'dere, [dl.ere] v. , deersde [dLezde) , 
deers(d) [dI.es(t)); 'deerje, [dI.erje] v. , 
dere, dere. Deare; deren . 

'dêre, [df: :re) adv. Dêre; dáár, daarzo. - , 
der, derso . 

der'eeuwnder, [der]- adv. Derûnder ; er
onder. - rone, struppe, onderlopen, onder 
water lopen . --> eeuwnderrone, eeuwnder
struppe. De palder is - roond, strupt, de 
polder is ondergelopen , is onder water 
gelopen. 

'dereeuwnder, [df: r)- adv. Dêrûnder; daar
onder. 

der'fan, [der]- adv. Derfan; ervan . # SO 
deran, so -, zo gewonnen , zo geronnen. 

'derfan, [df: r]- adv. Dêrfan ; daarvan. 
'derfan'dinne, [df: rfandlne] adv. Dêrfan

dinne; daarvandaan, vandaar. 1. van die 
plaats (af). 2. dientengevolge, uit di e oor
zaak, deswege. 

der'feur, [der]- adv. Derfoar; ervoor. --> 

f eur, wa . 
'derfeur, [df:r]- adv. Dêrfoar; daarvoor. 
der'hanne, [der)- adv. Derhinne; erheen , 

er naar toe. 
'derhanne, [df: r)- adv. Dêrhinne; daar

heen , daar naar toe. 
der'ieuwr, [der]- adv. Deroer; erover. # De 

wün gieuwlt -, <Fr.> de wyn gûlt deroer ; 
de wi nd huilt ervan (zo krachtig is deze). 

'derieuwr, [df: r)- adv. Dêroer ; daarover. 
der'yn, [der]- adv. Deryn ; erin . # - komme, 

binnen komen. 
'deryn, [df:r]- adv. Dêryn ; daarin . 
der'mooi, [der]- adv. Dermei; ermee. # 

Dat, dy gie -, <Fr.> dat, dy giet dermei ; 
dat, di e is de beste (m.b.t. zaken ). 

'dermooi, [df: r]- adv. <Fr.> Dêrmei. 1. 
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daarmee. En - dien!, en daarmee uit ! 2. 
aanstonds, meteen. - si! de tutlamp 
schyne, weldra gaat de tuitl amp schijnen. 

der'nooi, [der)- adv. Dernei; erna, ernaar. 
'dernooi , [df: r]- adv. Dêrnei; daarna, daar

naar. 
der'nooist, [der] - adv. Derneist, dernêst, 

dernjonken; ernaast. 
'dernooist, [df: r)- adv. Dêrneist, dêrnêst, 

dêrnjonken; daarn aast. 
der'om, [der]- adv. Derom; erom . 
'derom, [df: r]- adv. Dêrom ; daarom. 1. om 

dat, om die zaak. 2. om die reden . # -
net, <Fr.> dêrom net ; trouwen s (alleen 
voorkomend aan het begin van een zin ). 
- , treeuwens. --> werom. 

der'oof, [der]- adv. Deröf; eraf. 
'deroof, [dH]- adv. Dêröf; daaraf. 
der'oon, [der]- adv. Deroan ; eraan. # -

gain, eraan gaan (verloren gaan; dood
gaan). 

'deroon, [dH]- adv. Dêroan ; daaraan. 
der 'op, [der]- adv. Derop; erop. # - ut waz

ze, erop uit zijn (op zoek zij n naar iets; 
van huis zijn , op reis zijn). 

'derop, [dH)- adv. Dêrop; daarop. 1. op 
dat, op die zaak. 2. vervolgens, toen. 

'derso; 'derson, -[son] ; adv. Dêrsa, dêrsan
ne; daarzo, daro. - , der, dêre . 

'derson, adv., -> derso. 
der't, [df: t] conj. (onderschikkend). Dêr't; 

waar. In plak - de jued graach komme, 
een plaats waar de mensen graag komen. 
- dy kaipman ien keer wein het, hueft er 
net wier to kommen, (daar) waar die 
koopman eenmaal geweest is, hoeft hij 
niet weer te komen . Jà motte blieuwe - se 
binne, zij moeten blijven (daar) waar ze 
zijn. De perSeLtn - dà bueken fan binne, 
de persoon van wie die boeken zijn. - , 
wer't, wa. It gat - de jonge troch krupt 
wie, het gat waar de jongen door gekro
pen was, het gat waardoor de jongen ge
kropen was. It gat der'tsto [df:s to) , 
der'tste [df:s te] troch krupt biste, het gat 
waar jij , je door gekropen bent, het gat 
waardoor jij , je gekropen bent. De stue! -
ik op sit, de stoel waar ik op zit, de stoel 
waarop, op welke ik zit. -> der, wer, wer't. 

der'tjin, [der]- adv. Dertsj in ; ertegen. 
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'dertj in, [dEr)- adv. Dêrtsjin; daartegen . 
der'to, [dar)- adv. Derta; ertoe. 
'derto, [dEr)- adv. Dêrta; daartoe. 
der'troch, [dar)- adv. Dertroch ; erdoor. ...... 

bringe, jeie, slaan. 
'dertroch, [dEr)- adv. Dêrtroch ; daardoor. 
der' twisken, [dar)- adv. Dertusken; er

tussen. - komm.e, <Fr.> dertusken kom
me; tussenbeide komen, ingrijpen (bij 
ruzie) . ...... beide, twÎskenkomst. len - nim.
me, iemand ertussen nemen , iemand in 
het ootje nemen. 

'dertwisken, [dEr)- adv. Dêrtusken ; daar-
tussen. 

der'ut, [dar]- adv. Derut; eruit. 
'derut, [dEr)- adv. Dêrut; daaruit. 
der'wooi, [dar)- adv. Derwei ; ervandaan . 
'derwooi, [dEr)- adv. Dêrwei ; daarvandaan , 

van die plaats (af). 
de'sald, art. (in combi natie met of ver

wijzend naar een enkelvoudig vrouwelijk 
zelfstandig naamwoord). Deselde; dezelf
de. - daar, dezelfde deur. Ik mien -, ik 
bedoel dezelfde (deur). - , saldo 

de'salde, art. (in combinatie met of verwij
zend naar een enkelvoudig mannelijk of 
een meervoudig zelfstandig naamwoord). 
Deselde; dezelfde. - man, dare, dezelfde 
man, deuren. Ik mien -, ik bedoel de
zelfde (man, deuren). - , salde. 

de'siin, [dasi :n) ; de'syn, [dasin) ; s.n., -en. 
Dozyn ; dozijn. 

de'simber, [de:slmbar] s.m., -s. Desimber; 
december. 

'desymeter, [de:sime:tar] s.m., -s . Desime
ter ; decimeter. 

de'syn, s.n. , ...... desiin. 
des'tiids, [dEsti:ts) , [dasti :ts] adv. Destiids ; 

destijds. - , dàdestiids, dàtiids, tiid. 
'desto, [dEsto] adv. Deste, nam(mer)ste, 

nammenste; des te. - batter, des te beter. 
- mair, des te meer, zoveel te meer. - , 
fo /sto, hofoolsto, sofoo/sto . ...... nommen
stO. 

'deuchlik, [dö:xlak] adj . Deugdlik; deug
delijk. 

deuchs, [dö:xs] s. In: Net fole -, ni et veel 
soeps, niet veel zaaks . ...... deugje. 

deud, [dö:t] s. m. Dea, dead ; dood. # As de 
- wazze feur, als de dood zijn voor, 

deupe 

buitengewoon bang zijn voor. In saften -
nimme, <Fr.> in sêfte dea nimme; een 
zachte dood sterven. De - fiine , de dood 
vinden , omkomen . Mooi de - feur eigen, 
met de dood voor ogen. -> daid. 

'deudsbed, s. n., - , daidsbed. 
'deudsbejocht, s.n. , ...... daidsbejocht. 
'deudsbenaud, adj. Deabenaud, deadsbe-

naud; doodsbenauwd . 
'deudshimd, s.n., ...... daidshimd. 
'deudstraf, s.m., ...... daidstraf 
deugd, [dö:xt] s.m., -en [dö:gdan). Deugd; 

deugd. # Gotte -I, lieve deugd! De - yn 'e 
mids, de deugd in het midden. 

'deugdsum, [dö:xtsam] adj. Deugdsum ; 
deugdzaam. 

'deugel, [dö:gal] s. m. , -s. Deugel, deuvel; 
deuvel, houten pen. 

'deugeniet, [dö:gani.at) s. m., -en. Doge
neat ; deugniet. - , krache. 

'deugje, [dö:gja] v., deuge, deuge. Doge; 
deugen . Der deuge niks fan, daar deugde 
niets van . # Net - t~, niet deugen voor, 
niet geschikt zijn voor. It deuge neume 
t~ , het deugt nergens voor, het is nergens 
geschikt voor. ...... deuchs. 

deuk, [dö:k) s.m. , -en. Dûk; deuk. 
deuk, [dö:k] s.m. Seedamp; zeedamp (vg!. 

Gronings dook 'mist, nevel ', zeedook 
'zeedampen'). Der koom ynienen - (oon 'e 
/oft) , er kwam plotseling zeedamp opzet
ten. Der is - oon 'e toft, er is zeedamp. -> 

seedamp. 
'deuke, [dö:ka) onregelm.v. , ik deuk , do 

dukste [döksta], hy dukt [dökt) , Hry, j e, 
jimme, jà deuke; dukte [dökta) , dukt. 
Dûkje; deuken. 

'deuk10ft, s.m. Driigjende 10ft; dreigende 
lucht (waaruit echter nauwelijks of geen 
regen valt). 

'demnde, s.m., ...... dumde. 
deun, [dö:n] s.m., -en. Deun ; deun , een

voudige zangwijze, eenvoudig liedje. 
deunsk, [dö:n (t)sk] adj. Deunsk, dunsk; 

tochtig (van een koe) ....... bolsk. 
'deunt jen, [dö:ntjan] s.n., deuntjes [dö:n-

tjas]. Deuntsje; deuntje, liedje. 
deup, [dö:p) ; dup, [döp]; s. m. Doop; doop. 
'deupbuek, s. n. Doopboek; doopboek. 
'deupe, [dö:pa] onregelm.v. , ik deup , do 
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dupste [döpsta], hy dupt [döpt] , w)', j e, 
jimme, jà deupe; dupte [döpta] , dupt . 
Dope; dopen, de doop toedienen aan. 

'deupfont, -[font] s.n. Doopfont, doopfon-
te; doopvont. 

'deupkleedjen, s.n. Doopj urk; doopjurk. 
'deuplid, s. n. Dooplid; dooplid. 
'deupnome, s. m. Doopnamme; doopnaam. 
'deupoot, [dö:]- s.m. D6fp6t; doofpot. In -, 

iemand met een gedrongen gedaante. - ) 
kotsknovich. # Wat yn 'e - stopj e, iets in 
de doofpot stoppen, ervoor zorgen dat 
iets (ongunstigs) niet ruchtbaar wordt. 

'deupseel; 'dupseel ; -[se: l] s. n. Doopsedel, 
doopsetel; doopcedel, doopceel. # len syn 
- lichtje, iemands doopceel lichten, een 
boekje over iemand opendoen. 

'deupsgesind, -[gasint] adj . Menist; doops
gezind. 

'deupsgesinde, -[gaslnda] s.m., -no Menist; 
doopsgezinde. 

'deupwatter; 'dupwatter; s. n. Doopwetter; 
doopwater. 

'deure, [dö.ara] onregelm.v., ik deur, do 
darste [dasta] , hy darst, wy, j e, jimme, jà 
deure; ik deursde [dö.azda], dà darste 
[dasta] , hy darst ; deurs(d) . Doare; 
durven. Hy darst dat net seze, hy darst 
dat net to sezen, hij durft dat niet te 
zeggen . Ik leeuw, dat er dat net seze 
darst, ik geloof, dat hij dat niet durft te 
zeggen. 

'deure, v., - ) durje. 
deure, -) dUije. 
'deurje, v., -) dUl je. 
deurs(d(e)), -) deure. 
deus, [dö: s] s.f., deuze [dö:za] . Doaze; 

doos. 
'deuvje, v. , -) dovje. 
'deze, [de:za] pron.dem. (in combinatie 

met of verwijzend naar een enkelvoudig 
mannelijk of een meervoudig zelfstandig 
naamwoord). Dizze; deze. - man, huzen, 
deze man, huizen. Deze (wooin, blome) 
kin ik nach n.et, deze (wagen, bloemen) 
ken ik nog niet. # - en gien, deze en 
gene. - ) dees. 

dy, [di] pron.dem. (in combinatie met of 
verwijzend naar een enkelvoudig man
nelijk zelfs tandig naamwoord). Dy; die. -
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man, die man. Dy (man, 1V00in) kin ik 
net, die (man, wagen) ken ik niet. -) dà, 
j o, dy't. 

dy, [di] pron.pers. & pron .refl . Dy; jou, je. 
Ik sjai - wal, ik zie jou, je wel. Dà moste 
- schomje, je moet, moest je schamen. 

dy, [di] pron.rel. (terugslaand op een man
nelijk zelfstandig naamwoord). Dy' t; die. 
De wooin - der stie, de wagen die daar 
staat. -) dy 't. 

dy'aken, [dija:kan] s.m., -s. Diaken; dia
ken. 

dyake'ny, [dijakani] s.f. Di akonij ; diaco
nie. # Don de - komme, aan de diaconie 
vervallen, door de diaconie onderhouden 
gaan worden. 

dya'lekt, [dijah:kt] s.n. Dialekt; dialect. 
dya ' mant, [dijarnant] s. m. Diamant; dia

mant. 
'dichte, [dIx.ta] v., dichtte, dicht. Dicbtsje; 

gedicbten maken. 
'dichter, [dIx.tar] s.m. , -s. Dichter; dichter. 
'dichterlik, [dlxtarlak] adj. Dichterlik; 

dichterlijk. 
'dy-der, [didar]; 'dy-deroms, [dida

rom(p)s] ; pron.dem. (in combinatie met 
een enkelvoudig mannelijk zelfs tandig 
naamwoord) , . In : Fan - breedte, ling
te, tjokte, ... , <Fr.> fan dy-der bridte, 
Jingte, tsjokte, ... ; van ongeveer die 
breedte, lengte, dikte, ... , ongeveer zo 
breed, lang, dik, ... 

'dy-deroms, pron.dem., -) dy-der. 
diech, s.n., -) deech. 
dief, [di .af] s.m., dieven [di .avan]. Dief; 

dief. 
'diefstal, -[stal] s.m . Dieverij , stellerij ; 

diefstal. -) dieveree. 
dien, [di .an] adj . Dien; gedaan. 1. klaar, 

gereed. It werk is -, het werk is klaar. 
Meum kin er it - hawwe, morgen kan hij 
het klaar, af hebben . 2. afgelopen, voor
bij . De dei, de sommer is -, de dag, de 
zomer is voorbij. It liet is -, het lied is 
uit. # Wat - Inetje, iets afmaken, vol
tooien. - hawwe, klaar zijn met het werk; 
afgelopen zijn . De dei het -, de dag is 
voorbij . Syn krachten hewwe -, hij beeft 
geen krachten meer. - jaan, afgelopen 
zijn met. -) gedien. De blome j eeuwe -, 
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de bloemen zijn uitgebloeid, de bloemen 
beginnen te verwelken. - jaan fan, op
houden met. De juedjeeuwe - fan praten, 
de mensen houden op met praten .... en 
dermooi -, ... en daarmee uit, en daarmee 
afgelopen . It is - mooi ... , het is afgelo
pen met .. . -> diend, dwaan, eeuwnge
dien, tàgedien, walgedien. 

dien, - , dwaan . 
diend, [di .ent] adj . Dien; gedaan (a lleen 

voorkomend in de vaste verbinding hier
na). # It -e werk, de gedane arbeid . -> 

dien. 
dier, [di .er] s. n. Dier; dier (inz. gebruikt 

om een innige band of deernis uit te 
drukken) . In Iytj jaif -, een klein lief dier. 
Airm -I, arm dier! - , beest, jair. 

'dierber, [di.erber] adj. Dierber; dierbaar. 
'dieredakter, s.m. Bistedokter, dieredok

ter; dierenarts. 
'dierlik, [di .erlek] adj. Dierlik; dierlijk. 
'dieuwzelich, [di .!:1zelex] adj . Dwyl, dwile

ri cb; duizelig. 
'dieuwzelje, [di.!:1zelje] v., dieuwzele, 

dieuwzele. Dûzelje; duizelen . It dieuwze
le my, het duizelt mij , ik duizel ervan. 

'dieuwzend, [di.!:1zent] num. & s.m. , -en 
[di .!:1zenden]. Tûzen ; duizend . # By -en, 
bij duizenden. 

'dieuwzendbled, s.n. Skieppegerf; dui
zendblad. 

'dieuwzenderlei, adj. , - , dieuwzendlei. 
'dieuwzendfuet, s.m. Tûzenpoat; duizend

poot. 
'dieuwzendlei, -[lE. i] ; 'dieuwzender-

lei,[di.!:1zenderlE.i] ; adj. Tûzenerlei; dui
zenderlei . 

dieve'ree, [di .evere:] s.m. Dieverij , stelle
rij ; di everij , diefstal. - , diefstal. 

'dieze, [di.eze] s.m. Dize; nevel. - , damp, 
mist. 

'diezich, [di .ezex] adj. Dizich ; nevelig, 
heiig. 

'diggel, s.m., -> degel. 
'diggelgued, s.n., -> degelgûed. 
'diggelje, v. , -> degelje. 
dyk, [dik] s.m. , -en. Dyk; dijk, opgeworpen 

aarden waterkering; inz.: zeedijk. -> see
dyk. It paid nooi - tà, het pad naar de 
zeedijk (alleen in een context waar-

dingereetsen 

binnen het om de bekende, vertrouwde 
zeedijk gaat). # leuwr de - gien wazze, 
Schiermonnikoog verlaten hebben, aan 
de vaste wal zijn gaan wonen. - , waal. -> 

sade . 
'dykerje, [dikerje] v., dykere, dykere. 

Dikerje; turen. - , tieuwre. 
dik'taat, [dIkta:t] s.n. , diktaten. Diktaat; 

dictaat. 
dille'free, [dllefre:]; tille 'free, [tIlefre:] ; 

s.m. Tilmeree; verstoppertje (met 'ver
los') (vg!. Frans deli vrer 'bevrijden, ver
lossen, ontzetten ') . - dwaan , verstoppertje 
spelen . Sille wy - ?, zullen we verstop
pertje spelen? 

'dimmen, [dimen] adj . Dimmen; nederig, 
bescheiden (m.b.t. mensen). 

din, [dIn]; den, [dEn] ; s.m., -nen. Din; den, 
dennenboom . 

dyn, [din] pron .poss. Dyn ; jouw, je. - buek, 
M s, jouw, je boek, hui s. 

dyna'myt, [dinamü] s. n. Dynamyt; dyna-
rrtiet. 

dy'namo, [dina:mo:] s.m., - 's. Dynamo; 
dynamo. 

'dinderje, [dInderje] v. , dindere , dindere. 
Dinderje; denderen. 

'dynen, [dinen] ; 'dynent, [dinent] ; 'dy
nens, [di nen (t)s] <zeldz.>; 'dynes, [di
nes] <zeldz.>; pron .poss. Dinen, dinent, 
dines; de, het jouwe, die, dat van jou. 
Myn M ek en -, mijn boek en het jouwe, 
mijn boek en dat van jou. Myn fyts en -, 
mijn fiets en de jouwe, mijn fiets en die 
van jou. - is meujer, de jouwe is mooier, 
die van jouw is mooier. - binne meujer, 
de jouwe, die van jou zijn mooier. Oles 
wat ik hew is -, alles wat ik heb is het 
jouwe, alles wat ik beb is van jou. - , dyn. 

'dynens, pron .poss. , dynen. 
'dynent, pron .poss., dynen. 
'dynes, pron .poss. , - , dynen. 
ding, [dIlJ] s.n. , -en. Ding; ding, zaak. Dat 

is in gued -, dat is een goede zaak. -> 

seker. 
dinge'reets, [dlI)ere:ts] s.m. , . Blaupûde; 

blauwe linnen zak. 
dinge'reetsen, [dlI)ere:tsen] s.plur. Snyp

snaren ; snuisterijen. Der wiene alder
haunde - tà kaip, er waren allerhande 



dinnebaim 

snuisterijen te koop. - , snipsnoren. 
'dinnebaim, s.m. Dinnebeam; dennen-

boom. 
'dinneneld, s.f. Dinnenulle; dennennaald. 
'dinnetak, s.m. Dinnetûke; den nentak. 
dy' ploma, [diplo:ma] s.n. , - 's. Diploma; di-

ploma. 
'dippe, [dIpe] V. , dipte, dipt. Dippe, stippe 

(in bet. 1); dippen (in bet. I ), stippen (in 
bet. 1), betten (in bet. 2) . 1. indopen . 2. 
voorzichtig en bij herhaling met een 
doekje bevochtigen. 

dy' rekt, [din:kt], [den:kt] adj . & adv. Di
rekt; direct. 

dyrek'teur, [din:ktö.er] , [direktö.er] s. m., 
-s. Direkteur; directeur. 

dis, [dIs] s.f., -se. Dis; di s, lange tafel 
(veelal op schragen). 

'disadder, [diz]- s.m. In : Yn - wazze, <Fr.> 
yn disoarder, dusoarder wêze; in wan
orde zijn. -+ trewyn. 

dy'salde, pron .dem. (in combinatie met of 
verwijzend naar een enkelvoudig man
nelijk zelfstandig naamwoord) . Dyselde; 
diezelfde. - wooin, diezelfde wagen. Ik 
mien -, ik bedoel diezelfde (wagen). -+ 

salde . 
'dyselmoter, [disel]- s. m. Di selmoter; die

selmotor. 
dis'sypel, [dlsipel] s.m. , -s. Diss ipel ; di sci

pel. 
dis'tansje, [dIstan(t)sje] s.m. Distänsje; 

di stantie. 
'distel, [dIstel] s. m. , -s. In: Blauwe -, dun

stikel; blauwe zeedistel. -+ seedistel, sty
keI. 

dit, [dIt] pron .dem . (in combinatie met of 
verwijzend naar een enkelvoudig on
zijdig zelfstandig naamwoord). Dit; dit. -
ben, dit kind. - (jeu rbeeld) is batter, dit 
(voorbeeld) is beter. - is it meuste, dit, 
deze zaak is het mooist. - liike in meu 
hûs, - lykje meuje lu/zen, dit lijkt een 
mooi huis, dit lijken mooie huizen. -+ 

hier. 
dy't, [dit] ; dy, [di] ; pron.rel. <Fr.:> Dy' t. 1. 

die (terugslaand op een enkelvoudig 
mannelijk zelfstandig naamwoord). De 
man - der roont, de man die daar loopt. 
De man dy'tsfa [disto] , dy'tste [diste] der 
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sjochste, is myn eume, de man die jij, je 
daar ziet, is mijn oom. 2. wie, degene(n) 
die, elk die, allen die. -+ lVa 't. - sawat sei, 
is net wys, wie, degene die, elk die zoiets 
zegt, is niet wijs. - sawat se ze, binne net 
wys, wie, degenen die, allen die zoiets 
zeggen, zijn niet wij s. Feur - wil, lVille is 
der kofje, voor wie wil , wi llen, is er 
koffie. - , dy. 

dit'salde, pron .dem. (i n combinatie met of 
verwijzend naar een enkelvoudig onzij
dig zelfstandig naamwoord). Ditselde; 
ditzelfde. - teeuw, ditzelfde touw. Ik mi en 
-, ik bedoel ditzelfde (touw). salde. 

dyven'daasje, [divenda:sje] s.f. Dive
daasje, ferdi vedaasje; verstrooiing, ont
spannjng, afleidin g. - , ferdyvendaasje, 
omtspanning. 

do, [do] pron .pers. (na een persoonsvorm 
of een onderschikkend voegwoord ver
schijnt da als -sta of -ste) . Do; jij , je; ook" 
voor: je, men (in een algemene, niet-spe
cifieke betekenis, altijd met inbegrip van 
de spreker). - komste, jij , je komt. Kom
sta, komste?, kom jij , kom je? Wy heupe 
datsta [dasto] , datste [daste] komste, wij 
hopen dat jij , je komt. - dochste sawat 
net, sawat dochste net, je, men doet zo
iets niet, zoiets doe je niet, zoiets doet 
men niet. Bytiiden moste dy schomje feur 
dyn ben, soms moet je je schamen voor je 
kinderen , soms moet zich schamen voor 
zijn kinderen. - gotte domkap, oe/e, ok
se!, jij grote domkop, sufferd! -+ lVat. 

'dobber, [dober] s.m., -s. D6ber, dobber ; 
dobber. 

'dobberje, [doberje] v. , dobbere, dobbere . 
Dobberje; dobberen . 

doch, -+ dwaan. 
dOO, [dot] s.f., -de [dode]. Kret; diepe krui

wagen, inz. mestkruiwagen. # In bost as 
in -, een omvangrijke buste. In eers, Iyf 
as in omkeersd -, een dik achterwerk, een 
dikke buik. Hy het praatjes as in om
keersd -, hjj is een praatjesmaker. 

'doerak, [du .erak] s.m., -ken. Doerak; doe
rak, rakker, schelm, schavuit. 

dof, [dof] adj. , -fer, -st. Dof; dof, mat, niet 
helder. -+ mat. 

'doffel, [dofel] ; 'duffel, [döfe l] ; s.m., -s. 
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Duffel; duffel , soort winterjas (van zware 
wollen stof). 

'doffeis, [dofel(t)s] ; 'duffels, [döfel(t)s]; 
adj. Buffels(k), duffels(k); duffels. 

'doffert, [dofe(r)t] s.m. , -s. Doffert; doffer , 
mannetje van de dui f. -> mantjesdeeuw. 

doft, [doft] s.n. , -en. Doft, docht ; docht, 
doft, roeibank. -> reubank. 

dokken, -> dûek. 
dol, [dol] adj. , -ler, -st. Dol; dol, razend, 

buiten zi nnen. In -{en hieuwn, een dolle 
hond, een hond die aan hondsdolheid 
lijdt. 

dol , [dol] s.m. , -len. Dol; dol, pin waarom 
de roeiriem zich beweegt. 

'dolbues, s. n. Dolboard; dolboord. 
dolk, [dolk] s.f., -eo Dolk; dolk, ponjaard. 
'dolve, [dolve] st.v. , duel [dü.el], duelen 

[dü.elen]. Dolle; delven. lepels -, <Fr.> 
ierappeldolle; aardappelen rooien. Wer
men -, (naar) wormen graven, wormen 
zoeken. -> wenndolve. 

dom, [dom] adj ., -mer, -st. Dom; dom, be
perkt van verstand. # Sà - as ulje, obe
dom. -> uljedom, knap. Dy fan de -me 
haude, zich van den domme houden. 

dom, [dom] s. m. Dom; dom, kathedraal. 
'dom'dryst, adj . Domdryst; doldriest, roe

keloos. 
'domkap, s. m. Domkop; domkop, domoor, 

sufferd, sukkel, uilskuiken. -> mipse. 
'dommeknecht; 'dommekracht; s.m . 

Dommekrêft; dommekracht, aardwind, 
winch. 

'dommekracht, s.m., -> dommeknecht. 
'dommel, [domel] s.m. In: Yn 'e - wazze, 

aan, in de dommel zijn. 
'dommelje, [domelje] v. , dommeie , dom

mele. Dodzje, slomje; dommelen, dutten. 
'dommens, [domen(t)s] s.m. Dommens; 

domheid. 
domme'saan, [domesa: n] s.m. Domme

saan; dame-jeanne, grote mandfles. 
domp, adj ., -> damp. 
domp, [domp] s.m. In: Op 'e - leze, <Fr.> 

op 'e domp lizze; in evenwicht zij n. 
'dompe, [dompe] s.m. , -no Hynstefiich ; 

paardenvijg. -> hynjersdompe. 
'dompelje, [dompe lje] V. , dompele, dom

pele. Dompelje; dompelen. 

dongtrochwiet 

'dompich, [dompex] adj . Sodzich, som-
pich; drassig, moerassig. 

'dompich, adj ., -> dampich . 
'domtjark, s.f. Domtsjerke; domkerk. 
'domwooi, adv. Domwei ; domweg. 
'donder, [donder] s. m. Donder; donder 

(als gem . krachtterm). # In airmen -, een 
arme donder, drommel, mieter. Gin -, 
geen donder, geen mieter, helemaal 
niets. [en (in pak) op syn - joon, iemand 
op zijn donder, fa lie, (sode)mieter geven. 

'donderje, [donderje] v. <gem.>, dondere , 
dondere. Donderje; donderen . 1. luid 
weerklinken (als donder). 2. mieteren, 
hard vallen. 3. kunnen schelen, uitmaken 
(met ontkenn ing) . Dat dondere net, dat 
dondert niet, dat kan niets schelen, dat 
maakt niets ui t. 

'donderjeie, onregelm. v. Donderjeie; don
derjagen. 

'donders, [donders] interj . Donders; don
ders. Donders nach-en-tà, <Fr.> don
der(s) noch (oan) ta; wel donders. 

'donderstien, s. m. Dondersti en ; donder
steen, iemand met een fel temperament. 

dong, [dolJ ] s.m . Dong; mest, stalmest (van 
koeien). -> staaldong. 

'dongbilte, s.m. Dongbulte; mesthoop, 
mestvaalt. -> (ruch)schêne, schytbilte. 

'donggreep, s.f. Donggripe; mestgreep. 
'donghekkei, s.m. Dongheakkel; mest

haak. 
'dongje, [dOlJje] v. , donge , donge ; 

'dongjeie, onregelm.v. (alleen in bet. 1) ; 
'dongriide, onregelm.v. (alleen in bet. 
1). Dongje (in bet. 1), dongjeie (in bet. 
1), dongride (in bet. 1), mjoksje (in bet. 
2); mesten. 1. de mest van de mestvaalt 
naar en over het land brengen. 2. de mest 
uit de stal verwijderen. -> maste . 

'dongjeie, onregelm.v., -> dongje. 
'donglade, onregelm.v. Donglade; de mest 

van de mestvaalt op de mestkar laden. 
'dongriide, onregelm.v., -> dongje. 
'dongrys, s. n. Dongsleep; mestsleep, mest

verspreider. 
'dongtrochwiet, adj . Stronttrochwiet; door

nat, drujpnat, kletsnat. -> drûptrochwiet, 
kletstrochwiet, kwatstrochwiet, streeuwnt
trochwiet. 
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'dongwooin, s.m. Dongwein : mestwagen. 
'donker, [doIJkar] adj ., -der [dolJkardar] , 

-sr. Donker; donker, ni et helder of licht 
van kJeur. --> tjosrer. 

'donkerbiau, adj . Donkerbiau; donker
blauw. 

'donkergeel, adj. Donkergiel ; donkergeeL 
'donkergrys, adj . Donkergrii s; donker-

grijs. 
'donkerraid, adj . Donkerread; donkerrood. 
dons, [don(t)s] s. n. Dûns; dons. 
'donzen, [don(d)zan] adj. Dûnzen; donzen . 

In - bed, een donzen bed. 
'donzich, [don (d)zax] adj. Dûnzich; don

zig. 
'donzje, [don(d)zja] v., donze; donze; 

'bonzje, [bon(d)zja] v. , bonze; bonze. 
Bûnzje; donzen , bonzen. Hy donze by us 
op ir gles, hij bonst bij on s op het raam. 
Hy donze my dely n, hij ri ep mij naar bin
nen (door op het raam te bonzen). Tjin 
ineeuwr aan -, tegen elkaar botsen. 

doof, [do:f] adj ., dover [do:var] , -sr. Dof; 
doof # Sà - as in snip, zo doof als een 
kwartel, een pot. Eusr-Ynjes -, Oost-In
di sch doof, schijnbaar doof Dy - haude, 
zich doof houden . Dove kóle, dove kolen , 
kolen die niet meer gloeien. --> beglimd. 

'door stom, adj . Dofstom, stom-en-dof; 
doofstom. 

'dooie, [do:ia] v. In: War (ner) - kilU1e, 
<Fr.> eat (net) daaie kinne; iets eet- of 
drinkbaars niet tot zich kunnen nemen 
vanwege de hoge temperatuur ervan c.q. 
iets eet- of drinkbaars tot zich kunnen 
nemen ondanks de hoge temperatuur 
ervan. Hy kin de kafje, ree net -, de 
koffie, thee is zo heet dat hij hem niet 
kan drinken. 

'dooiïch, [do.l ax] adj . Daaiïch; kJef, niet 
goed doorbakken. De kueke is -, de koek 
is kl ef, niet goed doorbakken. --> kliemsk. 

'doolhof, [do:l]- s. n. Doalhof; doolhof 
doorn, s.m. , --> doren. 
döpe(ste), --> dapje. 
'doren, [do.aran] s.m. -s; doorn, [do.am] 

s.m. -en. Toarne; doorn . 
'dötich, [d3:tax] num. Tritich; dertig. # Yn 

'e - wazze, in de dertig Gaar) zijn, tussen 
de dertig en veertig jaar oud zijn . Naai 
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de - rone , naar de dertig Gaar ) lopen , 
bijn a dertig jaar oud zijn . Mooi us, 
ji/l1me, har dorigen, met z' n dertigen. - , 
Tredde . 

'dötichste, [d3: taxsta] num . & s., -no Tri
tichste; dertigste. 

dötigen, - , dorich. 
'dötiger, [d3: tagar] s. m. & adj ., -s. Tri

tiger; dertiger. # De - jieren, <Fr.> de 
tritiger jierren; de jaren dertig. 

'dot jen, s.n. , --> dat j en. 
'döve, [d3: va] S. I11 ., -no <Fr.:> Dobbe, drin

kersdobbe (a lleen in bet. 1). J. uitgegra
ven zoetwaterkom waaruit het vee kan 
drinken. --> kolk. 2. kuil (in deze bet. al
leen voorkomend als tweede lid van een 
samen stelling, zie: gromdove, heddove, 
ieskedove, rjarkedove, rjarkhajsdove). - , 
kieuwIe. 

döve'kaunt, S. I11 . Rane fan 'e hurdsdobbe; 
rand van de haardkuiL # Op - srain, op 
het punt staan om te vallen . 

'dövelje, v., --> dabbelje . 
'dövelstien, S.I11. , --> dabbelsrien. 
'doyens, [do:van(t)s] S.I11. Dovens; doof

heid. 
'dövje, [d3:vja] v., dove , dove; 'deuvje, 

[dö:vja] v. <zeldz.>, deuve, deuve. 
Dovje; doven. 

d'r, adv., - , der. 
'draachbaar, s. f Draachberje; draagbaar. 
'draachber, [dra:gbar] adj. Draachber, te 

dragen; draagbaar. 
'draachduek, S. I11 . Draachdoek; draag

doek. 
'draachlik, [dra:xlak] adj . DraachIik, te 

dragen; draagljjk. 
'draachriem, S.I11. Draachriel11 ; draagriel11 . 
'draachsel, [dra:xsa l] s. n. Draachsel; af

slijtsel van kJeding, dat zich in naden en 
plooien verzal11elt. --> slyrsel. 

'draachstuel, S. I11 . Draachstoel; draagstoeL 
draaf, [dra:f] s.m. Draaf; draf # Yn -, in 

draf Op, yn in -, op een draf Ge). 
draak, [dra:k] s. f , drake. Draak; draak (in 

bet. 1), vli eger (in bet. 2). 1. fabelachtig 
monster. 2. bep. speelgoed. # In - opsar
re, <Fr.> draakoplitte; vliegeren. - , 
draakopsarre, hinnejuer. 

'draakopsatte, v. Draakop litte; vliegeren. 
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'drabbich, [drabax] adj. Blabzich , drid
zich; drabbig . # - stip, krachtige jus, saus 
(waarin veel vleesnat zit). 

dracht, [draxt] s. m. Dracht ; dracht. 1. om
standigheid of keer dat een vrouw of een 
vrouwelijk dier draagt, zwanger is. 2. 
soort van (opvallende, afwijkende) kle
ding. 

dracht, [dräxt] s. n., -en. Dracht; dracht, 
hoeveelheid die men in één keer draagt 
of dragen kan. Jà sliipene eerder -en 
heeulVt fan straun oof, men sleepte vroe
ger stapels hout van het strand. 

'drachtich, [dräxtax] adj . Drachtich; 
drachtig, zwanger (van dier). 

'drage, [dra:ga] st.v., dreich [dn:.ix], 
dreigen [dn:. igan]. Drage; dragen. 

'drager, [dra:gar] s. m., -s. Drager; drager. 
dra'gonder, [dragondar], [dragondar] s.m., 

-s. Dragonder; dragonder. 
'draigje, [drai gja] v., draige , draige. 

Dreagje; afgieten , ontdoen van het kook
water. De iepels -, de aardappelen af
gieten. -> oofdraigje. 

dral, [dral] s.m. , -len. LOal·te; drol, keutel. 
# Lekkere, lytje -, lekkere drol (vleinaam 
voor een klein kind). -> fl8ze, fodde, 
klutte, knotse, lammestets, protter, struk. 

'draie, [dra:la] v., draaLde, draaid. Draie; 
dralen , talmen . 

'drama, [dra:ma] s.n., -'s . Drama; drama. 
drang, [drfu)] s.m . Oandriuw, driuw; 

drang. 
drang(en), -> dringe. 
drank, [draijk] s.m ., -en. Drank; drank. # 

Starke -, sterke drank, sterkedrank. Oon 
de - wazze, aan de drank zijn . 

drank(en), - , drinke. 
'drankjen, [dral) kjan] s.n. , drankjes 

[dral)kjas]. Drankje; drankje, vloeibaar 
geneesmiddel voor inwendig gebruik. 

'd rankmisbrók, s. n. Drankmisbrûk; 
drankmisbruik. 

drap, [drap] s.n. Drop; drop. # Saut(e), 
swiet( e) -, zoute, zoete drop. 

'drapwatter, s.n. Dropwetter, swartsop
wetter; dropwater. 

'drasse, [drasa] v., draste, drast. Drosse; 
snel lopen. 

'drave, [dra:va] v., draafde, draafd. Drave; 

drieuwjacht 

draven , hollen . -> rone. 
'draver, [dra:var] s.m., -s. Draver; draver. 
drave'ree, [dra: vare:] s.m ., -ën . Draverij ; 

draverij , harddraverij. 
drech, [dn:x] s.f. , dregge [dn:ga]. Drêge; 

dreg. 
dreef, [dre:f] s.m. In : Op -, op dreef, op 

gang. 
dreeuwn, -> drieuwe. 
drêge(ste), -> dregje. 
drege'mulke, [dre:ga]- s. m. Dreagemolke; 

ondermelk,taptemelk. -> flatten. 
'dregje, [dn:gja] v., ik dregje, do drêgeste 

[dn::gasta] , hy drêge [dn::ga], wy, je, 
jimme, jà dregje ; drêge , drêge. Drêgje; 
dreggen . 

dreich, -> drage. 
dreigen, - , drage. 
drek, [dn:k] s.m. Drek; slijk. -> drits. 
'drekkich, [dn:kax] adj . Drekkich; slijkig, 

slijkerig. -> dritsich . 
dreum, [drö:m] s.m., -en. Dream; droom . 
'dreumbeeld, s.n . Dream(e)byld; droom

beeld. 
'dreume, [drö:ma] v., dreumde , dreumd. 

Dreame; dromen. # - fan ... , dromen van, 
over ... 

'dreumer, [drö:mar] s.m. , -s. Dreamer; 
dromer. 

dreume'ree, [drö:mare: ] s.m ., -ën. Drea
merij; dromerij . 

'dreumerich, [drö:marax] adj . Dreame
rich; dromerig. 

dreun, [drö:n] s.m. , -en. Droan; dreun . # 
Op desalde -, op één dreun , op steeds de
zelfde eentonige wijze. 

'dreune, [drö:na] v., dreunde , dreund. 
Droane; dreunen. 

'dreutelje, [drö:talja] v. , dreutele, dreute
Ie . Dreutelje; drentelen, langzaam, treu
zelend lopen. - , drintelje, keutelje, sulk
je, trantelje . 

'dribbelje, [drIbalja] v. , dribbele, dribbele . 
Dribbelje; dribbelen. 

'drieuwe, [dri.ya] st.v., dreeuwn [dn:.yn], 
dreeuwn. Driuwe; drijven. -> sw;!. 

'drieuwer, [dri.yar] s.m. , -s. Driuwer; drij
ver. 

'drieuwys, s.n. Driuwiis; drijfijs. 
'drieuwjacht, s.m. Driuwjacht ; drijfjacht. 
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'drieuwsaun, s.n. Driuwsan, rinsan ; 
drijfza nd, loopzand. ~> sukkelsaun. 

'drieuwze, [dri .k1 za] s.m. Grom; droesem, 
moer, grondsop . -> sal. 

'drieuwzje, [dr i. k1zja] V. , drieuwze, drieuw
ze. Brûzje, rûzje; bruisen , druisen . De 
see drieuwze, de zee bruist. -> brieuwzje. 

drift, [drIft] s. m., -en. Drift; drift . # fn -, 
in dr ift. Op -, op drift. Op - re fj e, op drift 
(ge)raken. 

'driftieh, [drIftax] adj . Driftich; driftig . 
'driftkap, s. m. Dri ftkop; driftkop. -> 

kwaidskap. 
'driichbrief, s.m. Driichbrief; dreigbrief. 
'driige, [dri :ga] V., driigde, driigd; 'drüg

je, [dri :gja] V., driige, driige. Driigje, 
drige; dreigen (in bet. I), aarzelen (i n 
bet. 2). 1. als onaangename of ongewens
te ervaring in het vooruitzicht staan of 
stellen. Der driicht gefaar, er dreigt 
gevaar. De loft dri ich f, de lucht dreigt, is 
dreigend, er is regen op komst. 2. wei
felen. Hy drücht yn hûs (tà gain), hij 
talmt met naar binnen te gaan. # - mooi, 
dreigen met. 

driige'mint, [dri: gaml nt] s. n., -en. Drige
min t; dreigement. 

'driiging, [dri:gI1J] s.m., -en. Driging; drei-
gmg. 

'driigje, V. , -> driige. 
'drilbeur, [drll]- s.f. Drilboar; drilboor. 
'drille, [drIla] V., drilde, drild. Dri lI e; dril-

len. 1. boren (met de drilboor). 2. vol
gens strenge, harde regels africhten. 

'dringe, [drllJa] st. v., drang [drau], dran
gen [dralJan]. Kringe (in bet. 1), driuwe 
(in bet. 2); dringen . 1. door krachtige 
druk vooruit komen of aan de kant du
wen. 2. morele druk doen gelden of uit
oefenen. 

'dringend, [drlIJant] adj . Driuwend; drin-
gend. 

'drinkbak, s.f. Drinkbak; drink bak. 
'drinkbeker, s.m . Drinkbeker; drin kbeker. 
'drinkber, [drllJgbar] adj . Drinkber, te 

drinken; dri nkbaar. 
'drinke, [drllJka] st. v., drank [drälJk] , 

dranken [drruJka n]. Drinke; dri nken. len 
wat tà -n jaan, iemand iets te dri nken 
geven . Hy drinkt, hij drinkt, hij is aan de 
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drank. -> iite. 
'drinkeldaide, [drllJkal] - S. I11 . Drinkeldea

de; drenkeling, verdron kene. ~> drinke
!ing. 

'drinkeling, [drlIJkalllJ] s.m., -en. Drin
keldeade, drinkeling; drenkeling, ver
dronkene. -> drinkeldaide. 

'drinken, [drlIJkan] s.n. Dri nken ; dri nken, 
drank, drinkbaar vocht. - jaan (aan), 
drinken geven (aan), drenken. -> iiten. 

'drinker, [drI1Jkar] s.m., -s. Drinker; dr in
ker, alcoholi st. 

'drinkwatter, s.n. Drin kwetter ; drin kwa
ter. ~> kaud, rynwatter. 

'drintelje, [drIntalja] V., drintele, drintele . 
Dreutelje; drentelen , langzaam, treuze
lend lopen. -> dreutelje, keutelje, sulkje, 
trante/je. 

dryst, [drist] adj ., -er. Dryst; vrijpostig (in 
bet. 1), roekeloos (in bet. 2) . 1. brutaal. 
2. on bezonnen, overmoedig. # Se binne 
sà - as in pachter, as pachters, ze zijn 
erg vrijpostig; roekeloos. 

drits, [drl ts] s.m. Dridze, drits; slijk. ~> 

drek. 
'dritsich, [drItsax] adj . Dridzich, dritsich ; 

slijkerig, slijkig. -> drekkich. 
drok, [drok] adj ., -ker, -st. Drok; druk. # It 

is -, het is druk (er is veel verkeer; er zijn 
veel mensen; er is veel te doen). It is der 
sà -, men kin der op 'e kappen wal rone, 
<Fr. > it is dêr sa drok, men kin oer de 
hollen, koppen wol gean; het is daar vre
selijk druk, het ziet er zwart van de men
sen. It - hawwe, het druk hebben, met 
veel zaken tegelijk of zeer in tensief met 
één zaak bezig zijn . It sà - hawwe as in 
prukkem8ker mooi ien klant, <Fr.> it sa 
drok hawwe as in prûkmakker mei ien 
klant; <iron.> het zo druk hebben als een 
boer met één koe, het in het geheel niet 
druk hebben. - dwaande wazze, druk be-
zig zijn. - aan 't .. . wazze, druk aan het ... 
zijn . - sitte tà ... , druk z itten te .. . Dy -
met je ieuwr, zich dr uk maken over, zich 
opwinden over. -> flygend. 

'drokte, [drokta] s.m. , -no Drokte; drukte. 
# - met je , drukte, ophef maken. 

'droktemöker, -[m:J: kar] s.m., -s. Drokte
makker ; druktemaker. 
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'drommel, [dromal] s.m. Drommel; drom
mel. In airmen -, een arme drommel # 
Om 'e - net, om, voor de drommel niet, 
in het geheel niet. 

'drommels, [dromal(t)s] adj . & adv. 
Drommels(k); drommels. 

'drompel, [drompal] s.m., -s. Drompel; 
drempel. # leuwr de - komme, over ie
mands drempel komen , bij iemand in 
huis komen . Der komme net fo le ieuwr 
de -, men heeft daar niet veel mensen 
over de vloer, men heeft daar weinig 
aanloop. leuwr de - gain , een bepaalde 
grens passeren, b.v. die van oud en 
nieuw. Wy gaie fannacht ieuwr de -, van
nacht gaat het van het oude naar het 
nieuwe jaar. 

'dronkeman, [drol)ka]- s.m. Sûper, sûplap; 
dronkeman, dronkaard , dronkelap. 

'dronken, [drolJkan] adj. Dronken ; 
dronken. # Sà - as in kanon, in maleier, 
in kakstûel, zo dronken al s een tol , stom
dronken. 

'drooi, [dro:i ] s.m. , -en. Draai; draai. # 
lens - nimme, zijn draai nemen, keren, 
wenden . 

'drooiargel, s. n. Draai-oargel; draaiorgel. 
'drooibank, s.m. Draaibank; draaibank. 
'drooibuek, s.n. Draaiboek; draaiboek. 
'drooidaar, s.f. Draaidoar; draaideur. 
'drooie, [dro:ia] v. , drooide, drooid. 

Draaie; draaien. De wiin is drooid, de 
wind is gedraaid, is van richting ver
anderd. -> om. # - om ... , draaien om ... , 
... tot middelpunt hebben . Dy der ut -, 
zich eruit draaien, zich er op slinkse wij
ze uit redden . Hy mei ie - af kere, hy het 
eeuwngelyk, hoe hij de zaak ook draait, 
hoe hij het ook wendt of keert, hij heeft 
ongelijk . 

'drooier, [dro:iar] s.m ., -s. Draaier ; draai-
er. 

drooie'ree, [dro:iare:] s.m. Draaierij ; 
draaierij. 

'drooierich, [dro.iarax] adj. Draaierich; 
draaierig. 

'drooiïng, [dro. i lIJ] s.m ., -en. Draaiïng; 
draa jjng. 

'drooijiet, s. n. Draailjocht; draailicht. 
'drooikolk, s.f. Draaikolk; draaikolk, Wle-

dróchdóek 

ling, maalstroom. 
'drooimeeuwn, s.f. Draaimûne; draaimo

len. 
'drooischammel, s.m. Draaiskammei; 

draaistel, draaibaar deel van het onder
stel van een oude boerenwagen. 

'droosje, v., -> drosje. 
dros, [dros] s.n . Smoargens, ûnrant, ûn

huerichheden; vuil , vuilnis, tuig, rom
mel. # - en eeuwngemak, tuch , vuile rom
mel. Schien -, de as in de asla. -> ieuwr
komme. 

'drosbak, s.f. Jiskefet, jisketonne; vui lnis
bak. 

'drosbeest, s. n.; 'droslape, s.m. Baarch, 
trOch, ûnhuerling; smeerpoets, viezerik, 
vuilpoes. -> griemkont. 

drose(ste), -> drosje. 
'drosfat, s.n. Jiskefet; vuilnisemmer, vuil

nisvat. 
'drosich, adj. , -> drossich. 
'drosje, [drosja] v., ik drosje, dà droseste 

[dro:sasta], hy drose [dro:sa] , l1Y, j e, 
jimme, jà dros je; drose, drose; 'droosje, 
[dro: sja] v., drose, drose. Bargje, grieme; 
morsen, knoeien . -> grieme, laargje. 

'droskier, [droski .ar] s.f. , -eo Griemlap, 
troch ; morsebel (lett.: vuilniskar). 

'droslape, s.m., - , drosbeest. 
'drossich, [drosax]; 'drosich, [dro: sax]; 

adj . Smoarch, ûnhuer(ich); morsig, sme
rig, vuil. -> smarch. 

'droswooin, s. m. Jiskewein ; vuilnisauto, 
vuilniswagen . 

druch, [drüx] adj ., drugger [drügar], -st. 
Droech; droog. - weer, droog weer. It is, 
wedt - (weer), het is, wordt droog (weer). 
In druggen ien, een droogpruim, een 
droge, saaie vent; een droogkloot, ie
mand die de dingen heel droogjes naar 
voren kan brengen. # Sà - as hop, huem, 
kork, krûkke, rys, zo droog als kurk. Der 
kin wal in jeud -, het maakt wel een jood 
droog, gezegd van een sterk drogende 
wi nd. -> drûgje. 

'dnJchbleujer, -[blö.i ar] s. m., -s. Droech
bloeier; droogbloeier. 

'druchduek, s.m . Droegersdoek; afdroog
doek, droogdoek. -> dalwisker, schUttel
duek. 
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'druchfale, st. v. Droechfalle; droogvallen. 
'druchleze, onregelm.v. Droechlizze; 

droogleggen . 
'druchlezing, s. m. Droechlizzing; droog

legging. 
'druchlyn, s.f. Droegersline; drooglijn . -> 

waasklyn. 
'druchrak, s.n . Droechrak; droograam, 

droogrek. - , klainrak, rak. 
'druchscherje, v. Droechskjüje; droog

schuren, schuren met poeder of enige an
dere droge stof; ook voor: het koper
(werk) poetsen. - , keuperpoetse, scherje. 
- , wietscherje. 

'druchseeuwder, s.m. Droegerssouder; 
droogzolder . 

'druchswomme, v. Droechswimme; droog
zwemnlen. 

'druchte, [drüxta) s.m., -no Droechte; 
droogte. 

druef, [drü.af] adj ., druever [drü.avar], -st. 
Draf; droef, droevig. 

'druefenis, [drü.afanIs) s.m. Drafenis; 
droefenis. 

druefgeestich, -[ge:stax) adj . Swiersettich, 
mankelyk, tryst; droefgeestig. 

druep, -> druppe. 
'druevich, [drü.avax) adj . Dravich ; droe

vig. 
dnn, [drüf] s.m., dru.ven [drü:van). DrUf; 

druif. 1. vrucht van de wijnstok. 2. kloet, 
platronde knop aan het boveneinde van 
een vaarboom. kleut. 

druge(ste), -> drugje. 
'drugge, [drüga) s. n. Droege; droge, plek 

waar geen water (meer) staat. # Op it -, 
op het droge. 

drugge'ree , [drügare:) s.m. , -ën. 
Droegerij ; drogerij . 

'drugje, [drügja) v. , ik dnigje [drügja) , dà 
drûgeste [drü :gasta) , hy druge [drü:ga) , 
wy, j e, jimme, j à drûgje; druge, druge. 
Droegje; drogen . # It drûge wal in j eud, 
het maakt wel een jood droog, gezegd 
van een sterk drogende wind. -> drûch, 
pispoot. 

druk, [drök) s.m. , -ken. Druk; druk. # 
Eeuwnder - satte, stain , onder druk zet
ten , staan. Yn -, in druk, gedrukt, gepu
bliceerd. 
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'drukfaut, s.m. Printflater; drukfout. 
'drukke, [dröka) v., drukte, drukt. Drukke, 

printsje (in bet. 2); drukken. 1. een we
gende of stuwende kracht uitoefenen 
(op). In drukkenden stilte, een drukkende 
stilte. Drukkend (wairm), drukkend 
(warm), benauwd. 2. met de drukpers 
vervaardigen . It buek wedt ne drukt , het 
boek wordt nu gedrukt. 

'drukker, [drökar) s.m., -s. Drukker, prin
ter; drukker. 

drukke'ree, [drökare :) s.m ., -ën. Drukke-
rij , printerij ; drukkerij. 

'drukkneup, s.m. Drukknoop; drukknoop. 
'druklatter, s.m. Drukletter; drukletter. 
'drukwerk, s.n. Printwurk; drukwerk. 
drum, [dröm) s.m., -s. Drum; drum, trom-

mel. 
'drumme, [dröma) v., drumde, drumd. 

Drumme; drummen . 
'drummer, [drömar) s.m., -s. Drummer; 

drummer. 
'drumstel, s.n. Drumstel ; drumstel. 
drup, [drüp) s.m. & s.n., -pen. Drip; drup

pel , droppel. # Druppen, druppels, ge
neesmiddel dat bij druppels toegediend 
wordt. -> druppels. Gin -, geen druppel 
(niets ; in het geheel niet). - , spaat. Hy 
hie gin - drank haL/n, hij had geen drup
pel drank gehad. Wy hewwe der gin - last 
fan, <Fr.> wy hawwe der gjin spat lêst 
fan ; wij hebben er in het geheel geen last 
van . Dà lu st in - oon 'e neus, er hangt 
een druppel aan je neus. - , neusdrup. -> 

swit. 
'drupneus, [drüp)- s.f. Dripnoas; druip

neus. 
'druppe, [drüpa) v. & onregelm.v., drûep 

[drü.ap) , drupte ; drupt. Drippe; druipen, 
druppen , druppelen . 

'druppels, [drüpal (t)s) s.plur. Drippen ; 
druppels, geneesmiddel dat bij druppels 
toegediend wordt. - , drup . 

'drupstien, s.m. Dripstien; druipsteen. 
'druptrochwiet, adj. Drippende wiet ; 

doornat, druipnat, kletsnat. -> dong-
trochwiet, kletstrochwiet, kwatstrochwiet, 
streeuwnttrochwiet. 

'druvebaim, s.m. Druvebeam; druiven
boom, wijnstok. 



73 

'druvesap, s.n . Druvesop; druivensap. 
'druvesUkker, s.m. Druvesûker; drui ven

suiker. 
'dubbel, [dübal] ; 'dubbeid, [dübalt] ; adj . 

& adv. Dûbel(d); dubbel. # - en dwas , 
dubbel en dwars, ruimschoots, meer dan. 
- ) beut, fal, reed, tang. 

'dubbeid, adj . & adv., --> dûbbel. 
'dubbelgonger, s.m. Dûbelgonger; dubbel

ganger. 
dubbel'sinnich, -[sInax] adj . Dûbelsin

nich; dubbelzinnig. 
'dubbelt jen, s.n. , --> dûvveltjen. 
'duchte, [döxta] v., duchtte , ducht. Ducht

sje; duchten. 
'dudlik, [düdlak] adj. & adv., -er, -st. 

Dudlik; duidelijk. # - en klair, duidelijk 
en klaar, zeer duidelijk. 

duech, --> dwaan. 
d uek, [dü.ak] s.n. & s.m., dokken [dokan] 

(als s.m.). Doek; doek. 1. (als s.n.; stof
naam) geweven stof van wol, linnen of 
katoen. 2. (als s. m.; soortnaam ) regel
matig en afgewerkt stuk doek. # Op it 
(\Vyte) -, op het (witte) doek, op de film. 
Der gin dokken om wiine, er geen doek
jes om winden, er ronduit mee voor de 
dag komen. --> wyt. 

'duekje, [dü.akja] v., dûeke , dûeke . Op
doekje; opdoeken, samenvouwen en 
bijeendoen. De jlage, it seil \Vedt al dûe
ke, de vlag, het zeil wordt al opgedoekt. 

) opdûekje, seildûekje. 
'duekjen, [dü.akjan] s. n. , dûekjes [dü.ak

jas] . Doekje; doekje. # In - feur it blie
den, een doekje voor het bloeden, een uit
vlucht. 

'duekspjald, s.f. Doekspjelde; doekspeld. 
duel, [dü.al] s. n. , -en. Doel ; doel. # It - be

rikke, zijn doel bereiken. Tà it - komme, 
<Fr.> ta jins doel konm1e; zijn doel be
reiken. Fan - \Vazze ... , <Fr.> fan doel 
wêze om ... ; van plan zijn ... - ) plan. 
Mooi it - om ... , met het doel, de bedoe
ling ... 

'duele, [dü.ala] v., dûelde, dûeld. In: - op, 
doelen op, bedoelen, zinspelen op. 

duel(en), --> dolve . 
'duelman, s. m. Doelman ; doelman. 
'duelpail, s. m. Doelpeal; doelpaal. 

dumdesteek 

'duelpunt, s.n. Doelpunt; doelpunt. 
'duelstelling, -[stdll)] s.m ., -en. Doelstel

ling; doelstelling. 
duer, [dü.ar] s. m. Dûr· duur. # Fan kotse, 

lange -, van korte, lange duur. Op den -, 
op den duur. 

'duffel, s.m., - ) doffe/. 
'duffels, adj ., - ) doffels. 
duit, [dj .it] s.m., -en; dut, [düt] s.m., -ten. 

Duit; duit, koperen munt ter waarde van 
118 stui ver. # Duiten, duiten , cen ten, 
(veel) geld. Hy het wal duiten, hij heeft 
wel duiten, hij heeft veel geld. Gin keu
peren, raiden -, geen koperen, rooie duit , 
in 't geheel niets. Aik in - yn 't sak jen 
dwaan, ook een duit in het zakje doen , 
ook een woordje meespreken. --> sint. 

dUk, [dük] s.m. Dûk; duik . # In - nimme, 
een duik nemen . 

du'kaat, [düka:t] s. m., dukaten. Dukaat; 
dukaat. 

'dUkbeut, [düg]- s.f. Dûkboat; duikboot. 
'dUkdalf, [dügdälf] s. m., dûkdalven [düg

dälvan]. DûkdaJve; dukdalf. 
'dUkke, [düka] v., dukte, dûkt. Dûke; dui

ken . 
'dUkke, [düka] v., dûkle , dûkt. Oankrûpe, 

triuwe; knuffelen, li efkozend duwen en 
drukken , lekker pakken. --> oondûkke. 

'dUkker, [dükar] s.m. , -s. Dûker; duiker. 1. 
iemand die duikt. 2. bepaalde eenden
soort. 3. afvoer- of inlaatbuis onder dam 
of weg. 

'dUkkersklak, s.f. DûkerskJok; duikerklok. 
'dUkkerspak, s.n. Dûkerspak ; duikerpak. 
'dUkkersslieuws, s. m. Dûkersslûs; duiker-

sluis. 
dukste, - ) deuke . 
dukt(e), --> deuke. 
'dulde, [dölda] v., duldde , duld. Duldzje; 

dulden . 
'dumde, [döm(b)da]; 'deumde, [dö:m(b)

da] ; s. m. , -s. Dûmny; dominee, predi
kant. Wil - aik in kapfol tee?, wilt u ook 
een kopje thee, dominee? - het it meu 
seid, de (in de contex t bekende en ver
trouwde) dominee heeft mooi gepreekt. 

'dumdespiJ, s. n. Dominysspul ; domino
spel. 

'dumdesteek, s.m. Dominyssteek; domi-
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'druchfale, st.v. Droechfalle; droogvallen . 
'druchleze, onregelm. v. Droechli zze; 

droogleggen . 
'druchlezing, s. m. Droechli zzing; droog

legging. 
'druchlyn, s.f. Droegersline; drooglijn . -t 

waasklyn. 
'druchrak, s.n . Droechrak; droograam , 

droogrek. - , klainrak, rak. 
'druchscherje, v. Droechskjirje; droog

schuren , schuren met poeder of enige an
dere droge stof; ook voor: het koper
(werk) poetsen. - , keuperpaetse, scherje. 
- , wietscherje. 

'druchseeuwder, s. m. Droegerssouder; 
droogzolder. 

'druchswomme, v. Droechswinmle; droog
zwenlinen. 

'druchte, [drüxta] s. m., -no Droechte; 
droogte. 

druef, [drü.af] adj ., drûe ver [drü.avar], -st. 
Draf; droef, droevig. 

'druefenis, [drü.afanIs] s. m. Drafenis; 
droefenis. 

druefgeestich, -[ge:stax] adj. Swiersettich , 
mankelyk, tryst; droefgeestig. 

druep, -t druppe . 
'druevich, [drü.avax] adj. Dravich ; droe

vig. 
drw, [drüf] s.m. , druven [drü :van]. DrUf; 

druif. 1. vrucht van de wijnstok. 2. kloet, 
platronde knop aan het boveneinde van 
een vaarboom. - , kleut. 

druge(ste), -t drûgje . 
'dnigge, [drüga] s. n. Droege; droge, plek 

waar geen water (meer) staat. # Op it -, 
op het droge. 

drugge'ree , [d rü gare:] s.m ., -ën . 
Droegerij ; drogerij . 

'dnigje, [drügja] v., ik drugje [drügja] , dà 
drugeste [drü :gasta], hy druge [drü: ga] , 
~10', j e, jimme, jà drugje; druge, druge. 
Droegje; drogen. # It druge wal in jeud, 
het maakt wel een jood droog, gezegd 
van een sterk drogende wind. - , druch, 
pispaat. 

druk, [drök] s.m., -ken. Druk; druk. # 
Eeuwnder - sa ff e, stain , onder druk zet
ten, staan. Yn -, in druk, gedrukt, gepu
bliceerd . 

72 

'drukfaut, s.m. Printflater ; drukfout. 
'drukke, [dröka] v., drukte , drukt. Drukke, 

printsje (in bet. 2); drukken. 1. een we
gende of stuwende kracht uitoefenen 
(op). In drukkenden stilte, een drukkende 
st ilte. Drukkend (wa irm), drukkend 
(warm), benauwd. 2. met de drukpers 
vervaardigen . It buek wedt ne drukt , het 
boek wordt nu gedrukt. 

'drukker, [drökar] s.m. , -s. Drukker, prin
ter; drukker. 

drukke'ree, [drökare:] s.m. , -ën. Drukke-
rij , printerij ; drukkerij . 

'drukkneup, s.m. Drukknoop; drukknoop. 
'druklatter, s.m. Drukletter ; drukletter. 
'drukwerk, s.n. Printwurk; drukwerk. 
drum, [dröm] s.m., -s. Drum; drum, trom-

mel. 
'drumme, [dröma] v. , drumde , drumd. 

Drumme; drummen . 
'drummer, [drömar] s.m., -s. Drunmler; 

drunliner. 
'drumstel, s.n . Drumstel ; drumstel. 
drup, [drüp] s.m. & s.n., -pen. Drip; drup

pel , droppel. # Drûppen, druppels, ge
neesmiddel dat bij druppels toegediend 
wordt. -t druppels. Gin -, geen druppel 
(niets; in het geheel niet). - , spaat. Hy 
hie gin - drank haun , hij had geen drup
pel drank gehad. Wy hewwe der gin - last 
fan, <Fr.> wy hawwe der gj in spat lêst 
fan ; wij hebben er in het geheel geen last 
van. Dà lust in - aan 'e neus, er hangt 
een druppel aan je neus. - , neusdrup. -t 

swit. 
'drupneus, [drüp]- s.f. Dripnoas; druip

neus. 
'druppe, [drüpa] v. & onregelm.v., druep 

[drü.ap] , drupte ; drupt. Drippe; druipen , 
druppen , druppelen. 

'druppels, [drüpal(t)s] s.plur. Drippen; 
druppels, geneesmiddel dat bij druppels 
toegediend wordt. - , drup. 

'drupstien, s.m. Dripstien; druipsteen. 
'druptrochwiet, adj . Drippende wiet; 

doornat, druipnat, kletsnat. -t dang-
trochwiet, kletstrachwiet, kwatstrochwiet, 
st ree UI v/Ut rocln vi et. 

'druvebaim, s.m. Druvebeam; druiven
boom, wijnstok. 
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'druvesap, s. n. Druvesop: druivensap. 
'druvesUkker, s.m. Druvesûker ; druiven

suiker. 
'dubbel, [dübal]; 'dubbeid, [dübalt] ; adj . 

& adv. Dûbel(d); dubbel. # - en dwas , 
dubbel en dwars, ruimschoots, meer dan. 
- , beur, fal, reed, tang . 

'dubbeid, adj . & adv., --> dûbbe!. 
'dubbelgonger, s.m. Dûbelgonger; dubbel

ganger. 
dubbel'sinnich, -[sInax] adj. Dûbelsi n

nich; dubbelzinrug. 
'd ubbelt jen, s.n. , - , duvveltjen. 
'duchte, [döxta] v. , duchtte, ducht. Ducht

sje; duchten. 
'dudlik, [düdlak] adj. & adv., -er, -st. 

Dudlik; duidelijk. # - en klair, duidelijk 
en klaar, zeer duidelijk. 

duech, --> dl·vaan. 
d uek, [dü.ak] s.n. & s.m., dokken [dokan] 

(als s. m.). Doek; doek. 1. (als s.n.; stof
naam) geweven stof van wol, linnen of 
katoen. 2. (als s.m.; soortnaam) regel
matig en afgewerkt stuk doek. # Op it 
(lVyte) -, op het (witte) doek, op de film . 
Der gin dokken om wiine, er geen doek
jes om winden, er ronduit mee voor de 
dag komen. --> wy!. 

'duekje, [dü.akja] v. , dueke , dûeke . Op
doekje; opdoeken, samenvouwen en 
bijeendoen. De flage, it seil wedt al due
ke, de vlag, het zeil wordt al opgedoekt. 

, opduekje, seilduekje. 
'duekjen, [dü .akjan] s. n. , dûekjes [dü .ak

jas] . Doekje; doekje. # lil - feur il blie
den, een doekje voor het bloeden , een uit
vlucht. 

'duekspjald, s.f. Doekspjelde; doekspeld. 
duel, [dü. al] s.n. , -en. Doel ; doel. # ft - be

rikke, zijn doel bereiken. Tà it - komme, 
<Fr.> ta jins doel komme; zijn doel be
reiken. Fan - lVazze ... , <Fr.> fan doel 
wêze om ... ; van plan zijn ... - , plan. 
Mooi it - om ... , met het doel, de bedoe
ling ... 

'duele, [dü.ala] v., dûelde , dûeld. In : - op, 
doelen op, bedoelen, zinspelen op. 

duel(en), --> dolve . 
'duelman, s. m. Doelman ; doelman . 
'duelpail, s.m. Doelpea l; doelpaa l. 

dumdesteek 

'duelpunt, s. n. Doelpunt ; doelpunt. 
'duelstelling, -[stel ll)] s.m ., -en. Doelstel

ling; doelstelling. 
duer, [dü.ar] s. m. Dûr; duur. # Fan kotse, 

lange -, van korte, lange duur. Op den -, 
op den duur. 

'duffel, s.m., - , doffe!. 
'duffels, adj. , - , doffels. 
duit, [dj .it] s.m ., -en; dut, [düt] s.m., -ten. 

Duit ; duit, koperen munt ter waarde van 
118 stui ver. # Duiten, duiten, cen ten , 
(veel) geld. Hy het wal duiten, hij heeft 
wel duiten, hij heeft veel geld. Gin keu
peren, raiden -, geen koperen, rooie duit , 
in 't geheel niets. Aik in - yn 't sak j en 
dwaan, ook een duit in het zakje doen , 
ook een woordje meespreken. --> sint. 

dUk, [dük] s.m. Dûk; duik. # In - nimme, 
een duik nemen . 

du'kaat, [düka: t] s.m. , dukaten. Dukaat; 
dukaat. 

'dUkbeut, [düg]- s.f. Dûkboat; duikboot. 
'dUkdalf, [dügdalf] s. m. , dukdalven [düg

dalvan). Dûkdalve; dukdalf. 
'dUkke, [düka] v. , dûkte, dukr. Dûke; dui

ken. 
'dUkke, [düka] v., dûkte , dûkt. Oankrûpe, 

triuwe; knuffelen , liefkozend duwen en 
drukken, lekker pakken. - , oondûkke. 

'dUkker, [dükar] s.m. , -s. Dûker; duiker. 1. 
iemand die duikt. 2. bepaalde eenden
soort. 3. afvoer- of inlaatbuis onder dam 
of weg. 

: dUkkersklak, s.f. DûkerskJok; duikerklok. 
'dUkkerspak, s.n. Dûkerspak ; duikerpak. 
'dUkkersslieuws, s. m. Dûkersslûs; duiker-

sluis. 
dukste, - , deuke. 
dukt(e), --> deuke. 
'dulde, [dölda] v., duldde , duld. Duldzje; 

dulden . 
'dumde, [döm(b)da] · 'deumde, [dö:m(b)

da] ; s. m. , -s. Dûmny; dominee, predi
kant. Wil - aik in kapfol tee?, wilt u ook 
een kopje thee, dominee? - het it meu 
seid, de (in de contex t bekende en ver
trouwde) domi nee heeft mooi gepreekt. 

'dumdespil, s. n. Dominysspul ; domino
spel. 

'dumdesteek, s.m. Dominyssteek; domi-



dUI11tjen 

neesteek. 
'dUmtjen, [düm(p)tjen] s.n. Knobbe, 

knobke; iemand met een gedrongen 
gedaante. -> kotsknovich. 

dtin, [dün] s. n. & s.f. (na prep . verschijnt 
meestal alleen het art. de) , -e [dü:ne]. 
Dun ; duin . 1. zandheuvel; ook voor: a lle 
duinen tezamen. Dat (heige), jo (heich) -, 
dat (hoge) duin . De blarne weve yn 't - in 
beeuwnt tapyt, de bloemen weven in de 
duinen een bont tapijt. De seewyn strykt 
ieL/lVr it -, de zeewind strijkt over het 
duin , de duinen . It darp leit tjin 'e - aan, 
het dorp ugt tegen het duin, de duinen 
aa n. 2. opeenhoping van stui fsneeuw. # 
By - dal, op, het (in de gegeven context 
bekende en vertrouwde) duin af, op. Jà 
tjoteren by - dal , zij li epen langzaam en 
moeizaam het duin af. Jà heuvelen by -
op, zij li epen langzaam en moeizaam het 
duin op. - op, - oof, duin op, duin af. - , 
bilte, buttendûne, seedune. 

'dtinatter, -[!iter] s.m., -s. Dunater, dun
geast; kwade geest die in de duinen ver
blijf houdt (kinderen worden er wel bang 
mee gemaakt). - , tjatteljued, watterswyn. 

'dUnhoolte, s.m. Dungloppe; duinpan. 
'dóniepel, s.m. Dunierpel; duinaardappel. 
'dtinpaid, s.n . Dunpaad ; duinpad. 
'dÓllsaun, s.n. Dunsan; duinzand. 
'dtintop, s.m. Dunkop; duintop. 
'dtinwatter, s.n . Dun wetter ; duinwater. 
dup, s. m. , -> deup. 
dup, [düp] s.f., -pe. Drevel; drevel. 
'dupseel, s.n., -> deupseel. 
dupste, -> deupe. 
dupt(e), - , deupe. 
'dupwatter, s. n., -> deupwatter. 
'durje, [dörje] v., it deure [dö.ere]; deure , 

deure ; 'deure, [dö.ere] v., de u rsde 
[dö.ezde] deurs(d) [dö.es(t)] ; 'deurje, 
[dö.erje] v. , deure, deure . Duorje; duren . 
It deure in ieuwre, het duurt , duurde een 
uur. 

dus, [dös] adv. & conj. (nevenschikkend). 
Dus; dus. Hy is siek, - komt er net, hij is 
ziek, dus komt hij niet. Hy is siek, - hy 
komt net, hij is ziek, dus hij komt niet. 

dut, s. m ., -> duit. 
Duts, [düts] s.n. & adj . Dutsk; Duits. (It) -
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is in meujen taal , (het) Duits is een 
mooie taal. De -e taal, de Duitse taal. 

'Dutser , [dütser] s. m., -s. Dutser; Duitser. 
'Dutslaun, nom. prop. Dutslan; Duitsland. 
'duvel, [dü:vel] s.m., -s. Duvel ; du ivel. # In 

gesicht as de - feur 't geutsgat, een ge
zicht als een donderwolk. De - op neejier 
kreje , de wi nd van voren krijgen , een 
stevige uitbrander krijgen. -> wiin. Feur 
de - net benaud wazze, voor niets en nie
mand bang zijn . By de - to gast wazze, 
zich in het hol van de leeuw gewaagd 
hebben . -> greifaar, targje. 

'duvels, [dü:vel(t)s] adj ., adv. & interj. 
Duvelsk; duivels. 

'duvveltjen, [düveltjen] s.n ., duvveltjes 
[düve ltjes]; 'dubbelt jen, [dübeltjen] s.n. , 
dubbeltjes [dübeltjes]. Dûbeltsje; dub
beltje. # It wie in - op syn kaunt, het was 
een dubbeltje op zijn kant, het i ~ goed 
gegaan , maar het had net zo goed anders 
uit kunnen vallen. -> plaat. 

'dwaaljiet, [dya:I]- s. n. Dwaalljocht ; 
dwaallicht. 

dwaan, [dya:n] onregelm.v., ik doch [dox] , 
do dochste [doxste] , hy docht [doxt], wy, 
je jimme, jà dagge [doge]; duech [dü.ex] , 
dien [di.en] . Dwaan; doen . Der mot wat 
dien wezze, er moet iets gedaan worden, 
er moet actie ondernomen worden (om 
iets of iemand te hulp te komen). Begrypt 
er it? Fansalm docht er dat! , begrijpt hij 
het? Natuurlijk doet hij dat. Begrype 
duegen wy it net, begrijpen deden we het 
niet. Drugje dat it docht, duech! , drogen 
dat het doet, deed ! De hele dei spylje en 
dagge de ben op 'e straun, <Fr.> de hiele 
dei boartsje en dogge de bern op it stran ; 
de hele dag spelen de kinderen op het 
strand (en doen alles wat daartoe 
behoort) . Der wes praat en lake en dien, 
<Fr.> der waard praat en lake en dien ; er 
werd gepraat en gelachen (en wat men 
dienaangaande meer kan verwachten). It 
begaan to waaien en to -, <Fr.> it begûn 
te waaien en te dwaan ; het begon te 
waaien (en alles wat men met slecht weer 
kan verwachten). Wat hewwe de ben 
kleeuwn en dien, wat zijn de kinderen 
toch aan het klimmen geweest. - , be-
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dIVaan. Dit doe/u ir, dat Hry net trochgain 
kil7lle, dit maakt, dit is er de oorzaak van, 
dat wij niet kunnen doorgaan ...... jaan, 
lI1erje. # len wat -, iemand iets doen, in z.: 
iemand pijn doen; iets (goeds) aan ie
mand doen. Wat oon ien -, iets (goeds) 
aan iemand doen. Dà kisre maar - en lie
re watsre watte, je kunt maar doen en la
ten wat je wilt. Wyte wat men. - en fi ete 
mot, weten wat men moet doen en laten, 
weten hoe te handelen. Prare as it wat 
doe/u, < Fr.> prate dat it sawat docht; 
veel praten. It -, het doen, de gewenste 
werking verrichten. Hy het it dien, hij 
heeft het gedaan, hij is de schuldi ge. 
Hier is 't rà -, hier is het uit te houden. 
Wat is hier rà -?, wat is hier aan de 
hand? Der is fo le rà -, er is veel te doen 
(er is veel werk; er is veel vertier, druk
te). It scheLm - kinne, <Fr.> it skoan 
dwaan kinne; zich fin ancieel met gemak 
het een en ander kunnen veroorloven. It 
dermooi - kinne, het ermee kunnen doen, 
ervan rond kunnen komen. Der kiste it 
mooi -I , die kun je in je zak steken ! It -
sonder .. . , het doen , zich redden zonder 
... It is tà - ieuwr ... , het gaat over ... , ... 
is het onderwerp van gesprek. Tà -
hawwe mooi .. . , te maken hebben met ... 
Tà - hawwe, kreje mooi ... , te doen heb
ben, krijgen met .. . , medelijden hebben, 
kr ijgen met .. . Ir is tà - om ... , het gaat 
om ... Der is niks (mair) oon tà -, er is 
niets (meer) aan te doen, het is niet 
(meer) te verhelpen. - yn, doen, handelen 
in . - oon, doen aan, zich bezig houden 
met. Der net tà -, er nietes) toe doen, 
ni etes) uitmaken. Butten - fan , zich niet 
bewust van. Butten - f an syn betinken, 
zich niet bewust van zijn gedachten. - , 
dien, dielld, dwaande, menier. 

dwaan, [d!cla: n] s. n. Dwaan; doen. Sok 
bretaal -, zo'n brutale handelwijze. # 
lens - en lieten, zijn doen en laten. 

'dwaande, [d!cla: nda] adj . Dwaande; doen
de, bezig. Drok - wazze, druk bezig zijn. 
# - minsken, (druk) bezige mensen. -
wazze mooi, bezig zijn met. ..... dwaan. 

dwaas, [d!cla:s] adj ., dwazer [d!cla:zar] , -t. 
Dwaas; dwaas, gek, zot, on verstandig, 

dweper 

onwijs. 
dwaas, [d!cla:s] s.m. , dwazen [d!cla:zan]. 

Dwaas; dwaas, dwaze, zot. 
'dwaasheid, - [h ~. it] s. m., -heden [he:dan]. 

Dwazens, dwaasheid; dwaasheid. 
'dwale, [d!cla:la] v. , dwaalde , dwaald. Dwa

Ie; dwalen ...... dwylje. 
'dwarrel, [d!cläral] s.m., -s. Dwarrel; dwar

reling. 
'dwarrelje, [d!clära lja] v., dwarrele , dwar

rele. Dwarrelje; dwarrelen. Hy dwarrele 
hier nach lat feurby, hij slingerde hier 
laat nog voorbij . 

dwas, [d!cläs]; dwes, [d!cl ~s] <zeldz.> ; adj. 
& adv., -ser, -t. Dwers; dwars. # len -
sitte, iemand dwars zitten, iemand tegen
werken. Dat sit him -, dat zit hem dwars, 
dat hindert hem ...... dubbel. 

'dwasbaalke, s. m. Dwersbalke; dwarsbalk. 
'dwasbongel, s.m. Dwersbongel; dwars

drij ver. 
'dwasbongelje, v. Dwersbongelje; dwars

drij ven. 
'dwasdrieuwe, st. v. Dwersdriuwe; dwars

drij ven. 
'dwasdrieuwer, s. m. Dwersdriu wer ; 

dwarsdrij ver . 
dwasdrieuwe'ree, -[dri.!cIare: ] s.m. Dwers-

driuwerij ; dwarsdrij verij. 
'dwasfleut, s.f. Dwersfluit ; dwarsfluit. 
'dwasheeuwt, s.n. Dwershout; dwarshout. 
'dwashós, s.n. Dwershûs, dwershu zing; 

dwarshuis, woonhui s bij een boerderij 
dwars op of voor de bedrijfsruimte. 

'dwasieuwr, adv. Dwarsoer; overdwars. 
'dwaskap, s. m. Dwerskop' dwarskop. 
'dwaskont, s. m. Dwerspoep; dwarskop. 
dwas'troch, adv . Dwerstroch; middendoor. 

..... midstroch. 
'dweepsiek, [d!cle: p]- adj. Dweperi ch; 

dweepziek. 
dweil, [d!cl~. i1 ] s.m., -en. Dweil ; dweil. # 

As in -, <Fr.> as in dweil ; doornat, druip
nat, kJ etsnat. ..... trochwiet. 

'dweilje, [d!cl~. ilja] v. , dweile, dweile. 
Dweilje; dweilen. 

'dwepe, [d!cle: pa] v., dweepte , dweept. 
Dwepe; dwepen. # - mooi, dwepen met. 

'dweper, [d!cle:par] s. m., -s. Dweper; dwe
per. 



dwerch 

dwerch, [dk'Erx] s.m., dwergen [dk'Ergan]. 
Dwerch ; dwerg. 

dwes, adj. & adv., - ) dwas . 
dwiile(ste), --> dwylje. 
dwyl, [dk'i l] s. m. In : Op -, <Fr.> op 'e 

doeIe; op de dool , dolend , aan het dolen. 
'dwylder , [dk'ildar] s.m., -s. Doarmer, 

dwelmer; doler, dwa ler. 
'dwylje, [dk'ilja] V., ik dlvylje, dà dwiileste 
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[dk'i:lastaJ, hy dwiile [dk'i:la] , wy, je, 
j ill1me, jà dl.vylje; dwiile , dwiile. <Fr.:> 
Dwylje. 1. dolen , dwalen . - ) dIVaIe . 2. 
ijlen , verward en onsamenhangend spre
ken t.g. v. hoge koorts. 

dwylsk, [dk'i lsk] adj. Dwyl , dwylderich ; ij
lend. 

'dwylwooi, .m. Dwaalwei; dwaalweg. 



E 
'e, art. , -+ de . 
'ebbenheeuwt, [eban]- s. n. Ebbenhout; eb

benhout. 
'ebbenheeuwten, adj. Ebbenhouten: eb

ben houten. 
êch, [e:x] s. t . In : - af rêch ?, <Fr.> ich of 

rich?; snede of rug (d.w.z. za l de snede 
of de rug van het mes boven komen 
liggen)?, de vraag die aan elk van de 
twee bij een geschil of zaak betrokken 
personen gesteld werd wanneer er, om 
tot een beslissing te komen, een mes 
werd opgeworpen, dat met de snede of de 
rug boven kwam liggen (vgl. krus af 
munt, lieulV af latter). 

'echo, [exo:] s. m., - 's. Echo; echo. 
echt, [ext] adj. & adv. Echt; echt, werke

lijk, met alle kenmerken ervan. # - /let, 
echt waar niet, werkelijk niet. - lVier, 
echt waar, werkelijk waar, heus. 

'echt je, [ex(t)ja] v., ik echt j e [ex(t)jaJ, da 
echteste, hy echte, IV)', je, jimme, j à 
echt j e [ex(t)ja] ; echte, echte. Echtsje; 
echten, wettig verklaren. 

'edel, [e:dal] adj ., -er, -st. Eal , edel; edel. 
'edelman, s. m. , edeljued -[jü .at). Ealman; 

edelman . 
edel'móedich, -[mü.adax] adj . Edelmoe-

dich; edelmoedig. 
'edelstien, s.m. Ealstien ; edelsteen. 
eed, [e: t] s. m. , eden [e:dan). Eed; eed. 
eek, [e:k] .m., eken; yk, [ik] s.m. , -en. lik, 

eek; eik, eikenboom. 
'eendich, adj. , -+ ieuwnich. 
'eendigje, v., ' ieuwnigje. 
eer, [Lar] ; 'ere, [Lara] ; s.m. Eare; eer, ere. 

# Mooi -, met eer, zo dat men zich er niet 
voor hoeft te schamen. Yn - en deugd, in 
eer en deugd. Yn - haude, in ere houden. 
Ta - fa n, ter ere van. Syn nome - oon
dlVaan, zijn naam eer aandoen, doen wat 
op grond van zijn (goede) naam ver
wacht mocht worden. In miel - oon
dwaan , een maaltijd eer aandoen, flink 
toetasten. - hawwefan ... , eer hebben van 

... (lof ontvangen voor ... ; het resultaat 
zien van .. . ). - ynleze mooi ... , eer 
inleggen met ... , geprezen worden om ... 
len de laste - bewiize, bringe, iemand de 
laatste eer bewijzen . 

eer, [l.ar] adj. & adv. Ier ; vroeg. (Fiers)ra 
-, (veel) te vroeg. Yn de ere lI1one, mones 
-, 's ochtends vroeg, in de vroege och-
tend , vroeg in de ochtend . -+ eremone, 
moneseer. In - feurjier, een vroeg voor
jaar, een vroege lente. # Fan de ere mone 
(oof) ta de latte jaune, mones - en jauns 
lat, jaU/Is lar en mones -, van 's ochtends 
vroeg tot 's avonds laat. - af lat, vroeg of 
laat. - , aist, eerder. 

'eerber, [Larbar] adj . Earber; eerbaar. 
'eerbeteun, -[batö:n] s. n. Earbetoan; eerbe-

toon . 
'eerbewys, s.n . Earbewiis; eerbewijs. 
'eerbied, -[bi .at] s.m. Earbied; eerbied. 
eer'biedich, -[bi.adax] adj . & adv. Earbie-

dich ; eerbiedig. 
eer'biedigje, -[bi .adagja] v. , eerbiedige, 

eerbiedige. Earbiedigje; eerbiedigen. 
'eerdat; eer't, [I.a(r)t] ; conj. (onderschik

kend). Eardat, ear 't; voordat. Eerdatsta, 
eer'tsra [I.a(r)sto] , eerdatste, eer'we 
[I.a(r)sta] dat dochste, ... , voordat jij , je 
dat doet, ... - , feurda t. 

~erder, [Ladar] adj . & adv. Earder; eer
der, eer (in bet. 3 en 4), vee leer (in bet. 3 
en 4). 1. op een vroeger tijdstip. Yn - tiid, 
in eerder, vroeger tijd . Wie er maar -
komd, was hij maar eerder gekomen . In 
lVyk of jjeeulVr -, een week of vier eerder, 
vroeger. - jeeuw! er it net ieulVr, eerder 
houdt hij er niet mee op, d.w.z. pas als 
aan zijn wensen of voorwaarden is vol
daan, houdt hij er mee op. Net -, niet 
eerder, dan pas. Neut -, nooit eerder, 
nooit tevoren. 2. vroeger, voorheen, eer
tijds. 'aleerder. - lVie hier in dyk, 
vroeger was hier een zeedijk. 3. liever. 
Hy sue - stolve dan tajaan, hij zou eerder 
sterven dan toegeven. 4. waarschijnlijker. 
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eerfol 

It weer wedt - minder dan balter, het 
weer wordt eerder slechter dan beter. # 
Hà -, hà batter, hoe eerder, hoe beter. 
Net, neut - dan ... , niet, nooit eerder dan 
.. . , pas (als) ... ' eer, f roeger. 

'eerfol, adj . Earfol; eervol. 
'eergefUel, s.n. Eargefoel; eergevoel. 
eer'gerrich, adj. Eargjirrich; eergierig. 
'eerje, [Lalja) v., ere, ere; 'ere, [Lara) v., 

eersde [l.azda) , eers(d) [I.as(t)]. Ealje; 
eren. 

'eerjister, adv. Earjuster ; eergisteren . 
'eerlik, [Larlak) adj. & adv. Earlik; eerlijk. 

# Sà - as geeuwd, <Fr.> sa earlik as 
goud ; goudeerlijk. 

'eerlikens, [Larlakan(t)s]; 'eerlikheid, 
-[hE. i t) ; s.m. Earlikens, earlikheid; eer
lijkheid. 

eerm, [I.arm], ['l. aram]; airm, [ai rrn) , 
['airam) <zeldz.>; s.m., -en. Earm; arm. 
1. elk der bovenste ledematen bij de 
mens; de vergelijkbare ledematen bij die
ren . 2. mouw (van kledingstuk). 3. 
armvormig uitsteeksel aan voorwerp. 4. 
arm vormige inham van de zee. # -en as 
baimtakken, <Fr.> earmen as daampeal
len; lange, stevige armen. Eeuwnder, op 
de -, onder, op de arm. - yn - (rone), 
gearmd (lopen). l à is yn syn -en stuem, 
zij is in zijn armen gestorven. Yn 'e -en 
nimm.e, slutte, in zijn , haar armen ne
men , sluiten. De -en om ien hanne slaan, 
zijn, haar armen om iemand heen slaan. 
Ien de -en om 'e hals slaan, iemand zijn, 
haar armen om de hals slaan. len yn 'e 
-en fa le, iemand in de armen vallen . Ien 
mooi epen -en omtfange, iemand met 
open armen ontvangen. -> siel, slaeh. 

'eermbjaun, s.m. Earmban; armband. 
'eerrnfol, s. n. Earmfol; armvol. 
'eerrnsgat, s.n. Earmsgat; armsgat. 
'eerrnslach, s.m. Earmslach; armslag. 
'eerrnstóel, s.m. Earmstoel ; armstoel, ge-

makkelijke stoel met armleuningen. - , 
briedstuel, leuningstuel. 

'eermtake, s.m., - , eermtakke. 
'eermtakke; 'eermtake, -[ta:ka] ; s.m., -no 

Earmtakke; elleboog. 
eers, [Las] s.m., eerzen [Lazan). Ears, gat; 

aars, gat, kont, achterste, achterwerk, 
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billen, bips (vrijwel uitslui tend van men
sen). # In - as in omkeersd dod, een dik 
achterwerk. Ien feur de - slaan, iemand 
voor zij n gat geven. Yn 'e - hingjen ga in, 
<Fr.> yn 't gat, yn 'e ei n, kont begjinne te 
hingjen; tegen begin nen te stribbelen, 
niet meer van harte meedoen, er maar 
van afzien. Gin sittende - hawwe, geen 
zit in 't gat, geen zittend gat hebben , niet 
lang achtereen kunnen blijven zitten. De 
- utlene en sall/1 troeh de ribben schyte, 
<Fr.> de kont utli ene en seis troch de 
ribben skite; zijn spullen uitl enen en daar 
ongerief van ondervinden. Slai dyn -
mooi ftis ten, <Fr.> spring op en slaan 't 
gat mei rusten ; gezegd tegen een kind dat 
zich verveelt en vraagt wat het moet 
doen. Sà 'n auden ferkrukten mauntel, al 
hie de hieuwn him yn 'e - haun , een erg 
oude en gekreukte mantel (alsof de hond 
hem in zijn achterste had gehad). Hy biet 
him yn 'e - (fan eeuwngeduld) , hij zat 
zich te verbijten (van ongeduld). Tra 0 i 
punten aan de - kreje, drie (verlies)pun
ten aan zijn gat krijgen. - , fue t, galm, 
himd, hOle, kû, neesgerrieh, neil, rittel, 
schastien, seeuwne. 

eers(d(e», - , ere. 
'eersgebrek, s. n. In : - hawwe, naar ach

teren, naar het toilet moeten. Is der na eh 
-?, moet er nog iemand naar achteren, 
naar het toilet? 

'eersucht, s. m. Earsucht; eerzucht. 
eer'suchtich, -[söxtax] adj . Earsuchtich; 

eerzuchtig. 
'eersum, [I.arsam) adj. Earsum ; eerzaam. 
eer't, conj ., - , eerdat. 
eer'tiids, -[ti: ts] adv. Eartiids; eertijds, 

voorheen, vroeger. 
eeuw, [E. l.I] s. m. , -en. Ieu; eeuw. # -en aud, 

lang , eeuwenoud, eeuwenlang. 
'eeuwfeest, s. n. Ieufeest; eeuwfeest. 
'eeuwich, [E. l.Iax] ; 'iivich, [i:vax] ; adj . & 

adv. Ivich; eeuwig. # Feur -, voor 
eeuwig. It eeuwige livven, het eeuwige 
leven. Dat is eeuwige spytieh, <Fr.> dat 
is ivige spitich; dat is eeuwig, bijzonder 
jammer. It deure in iivigen langen tiid, 
het duurde een eeuwige tijd, het duurde 
eeuwig lang, vreselijk lang. 
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'eeuwichheid, -[hE. it] s. m. Ivichheid; eeu
wigheid. 

eeuwn, [E. ~n ] s. f. , -eo Ei n; eend ; ook voor: 
wijfjeseend (i.t.t. airk). --> waggelje. 

eeuwn-, [E .~n] - pref. ûn- ; on- . 
eeuwn, adj., - ) ooin. 
'eeuwn'achtsum, -[äxtsam] adj. & adv. 

Unachtsum; onachtzaam. 
'eeuwnbe'beeuwd, adj . Unbeboud; onbe

bouwd. 
'eeuwnbe'gryplik, adj . Unbegryplik; on be

grijpelijk. 
'eeuwnbe'kind, adj . Unbekend; onbekend. 

lil -en ien, in onbekende. 
'eeuwnbe'nullich, -[banölax] adj. Unbe

nulJich ; onbenullig. 
'eeuwnbe'schomsum, adj. Unbeskamsum; 

onbeschaamd, schaamteloos. 
'eeuwnbe'sorged, adj. Unbesoarge; onbe

zorgd. 
'eeuwnbe'tóft, adj. Unbetûft; onkundig, 

onervaren. 
'eeuwnbe'wust, adj. Unbewust; onbewust. 
'eeuwn'bydich, -[bidax]; 'eeuwn'biidich, 

-[bi:dax] ; adj. Ungerytlik; ongeriefelijk. 
Sà 'n weent is -, zo'n woning is ongerie
felijk, biedt weinig comfort. 

'eeuwn'biidich, adj ., --> eeuwnbydich. 
'eeuwnbrUk, s. n. In : Yn - (l'etje, wazze), in 

onbruik (raken, zijn) . 
'eeuwndanks, -[dfuJks] prep. «Ned.). Net

tsji nsteande; ondanks. # - dat, ondanks 
dat, desondanks. - dat heeuwd se fan 
him, ondanks dat, desondanks hield ze 
van hem. - dat er it net wue, hewwe se it 
dach dien, ondanks dat hij het niet wilde, 
hebben ze het toch gedaan . 

'eeuwnder, [E.~ndar] prep. & adv. Under; 
onder, beneden . - kameraden, onder 
kameraden, in de kring van kameraden. -
it iiten, kafjedrinken, maaien, onder, 
tijdens het eten, koffi edrinken, maaien. -
it opschrift, de nome ... , onder het op-
schrift, de titel ... , met ... als opschrift, 
titel. - 't gewicht, de last, onder (de druk 
van) het gewicht, de last. Der binne wal -
dà 't dat net wille , er zijn er wel onder die 
dat niet willen. Der rone guen - dà 'f daf 
net wille, er lopen er enkele onder die dat 
niet willen. De schipper is -, de schipper 

eeuwnderdek 

is benedendeks. De son is -, de zon is 
onder (de kim). # - ... waai, onder 
vandaan. - ) fuet. - ... troch, onder 
door. It watter siipe - de dam traeh, het 
water sijpelt onder de dam door. - it 
bedryf traeh, tussen de bedrijven door. -
dy haMve, onder zich hebben (berusten 
bij de genoemde persoon ; het bevel voe
ren over; de baas zijn over; (m.b.t. broer 
of zus) ouder zijn dan). Jà hef de blieken 
- har, de boeken berusten bij haar. Hy het 
tjien soldaten, arbeiders - him, hij voert 
het bevel over ti en soldaten , hij geeft lei
ding aan tien arbeiders. Hy hef ien soster 
- him, hij heeft één jongere zus. len der -
haude, iemand er onder houden, iemand 
in een ondergeschikte of onderworpen 
positie houden. - ... sitte, onder ... zitten 
(met .. . bedekt zijn ; het zeer druk hebben 
met .. . ). Hy sit - de luzen, hij zit onder de 
luizen . Jà sitte - it werk, zij zitten onder 
het werk. Tà'n - gain, ten onder gaan. - ) 
eeuwnderen. 

'eeuwnderbaas, s. m. Underbaas; onder
baas. 

'eeuwnderbadjen, s.n. Underbaitsje; 
onderbaadje, borstrok. 

'eeuwnderbeeuw, s.m. Underbou; onder
bouw. 

'eeuwnderbiine, st. v. Underbine; onder
binden (van schaatsen). 

eeuwnder'brakke, onregelm.v. Under
brekke; onderbreken. 

eeuwnder'brakking, -[brak:ItJ] s.m., -en. 
Underbrekking; onderbreking. 

'eeuwnderbringe, onregelm.v. Underbrin
ge; onderbrengen. 

'eeuwnderbruek, s. m. Underbroek; onder
broek. 

'eeuwnderdaan, -[da:n] s. m., -danen. Un
derdien; onderdaan. 

'eeuwnderdaar, s.f. Underdoar ; onder
deur. --> eeuwnderst. 

'eeuwnderdak, s.n. Underdak; onderdak, 
onderkomen . # - fiine, kreje, sikje , on
derdak vinden, krijgen , zoeken. 

eeuwnder'danich ; onder'danich, « Ned.); 
-[da:nax] adj . Underdienich ; onderdanjg. 

'eeuwnderdeel, s.n. Underdiel ; onderdeel. 
'eeuwnderdek, s.n. Underdek; beneden-
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dek, onderdek. 
'eeuwnderdruk, s.m. Underdruk; onder

druk. 
eeuwnder'drukke, v. Underdrukke; onder

drukken. 
eeuwnder'drukker , -[drökar] s.m., -s. Un

derdrukker; onderdrukker. 
eeuwnder'drukking, -[drökiD] s.m. Un

derdrukking; onderdrukking. 
'eeuwnderdókke, v. Underdûke; onderdui

ken. 
'eeuwnderdókker, -[dükar] s. m., -s. Un

derdûker; onderduiker. 
'eeuwnderdwaan, onregelm.v. Under

dwaan; onderdoen. # (Net) - f eL/ r, (niet) 
onderdoen voor, (niet) achterstaan bij, 
(niet) de mindere zijn van. 

'eeuwndereerm, s.m. Underearm ; onder
arm. 

'eeuwnderen, [q,mdaran] adv. Underen; 
onderen (alleen voorafgegaan door de 
prep. fan of naai) . # Naai - (tà), naar on
deren (toe), naar beneden (toe). Fan -, 
van onderen (van beneden, uit de laagte; 
aan de onderkant, benedenzijde). 

'eeuwnderferdele, v. Underferdiele; on
derver del en. 

'eeuwnderferhiere, v. Underferhiere; on
derverhuren. 

eeuwnder'fiine, st. v. Underfi ne; ondervin
den, ervaren . 

eeuwnder'fiining, -[fi:nIIJ] s.m., -en. Un
derfining; ondervinding, ervarin g. # By 
-, <Fr.> by (de) ûnderfining; door on
dervinding, uit ervaring. 

eeuwnder'frieger, -[fri .agar] s.m., -s. Un
derfreger ; ondervrager. 

eeuwnder'frieging, -[fr i. agltJ] s.m., -en. 
Underfreging; ondervraging. 

eeuwnder'friegje, v. Underfreegje; onder
vragen. 

'eeuwndergain, onrege\m.v. Undergean; 
ondergaan . 1. onder de kim gaan (van de 
zon). 2. onder water gaan . 3. te gronde 
gaan. 

eeuwnder'gain, onregelm.v. Undergean ; 
ondergaan, doorstaan, verduren. 

'eeuwnderge'schikt, -[gasxIkt] adj . Under
geskikt; ondergeschikt. 

'eeuwnderge'schikte, -[gasxlkta] s.m., -no 
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Undergeskikte; ondergeschikte. 
'eeuwndergong, s. m. Undergong; onder

gang. 
'eeuwndergreeuwn, s. m. Undergrûn ; on

dergrond. 
'eeuwnder'greeuwns, -[gn:. \;ln (t)s] adj. Un

dergrûns(k); ondergronds. 
'eeuwnder'greeuwnse, -[gn:. \;ln (t)sa] s. m. 

Undergrûns(k)e; ondergrondse. 
'eeuwndergued, s.n. Underguod; onder

goed, lijfgoed , onderkledi ng. 
'eeuwnderhaud, -[ha.\;l t] s. n. Underhäld; 

onderhoud. 
eeuwnder'haude, st. v. Underhälde; on

derhouden. 1. in de levensbehoefte voor
zien van. Hy most syn mem, in airm 
weduf, -, hij moest zijn moeder, een arme 
weduwe, onderhouden. 2. in goede staat 
houden (van zaken). In hus, bes -, een 
huis, baard onderhouden. Gued eeuwn
derheeuwden, goed onderhouden. 3. in 
stand houden, doen voortduren. De 
freeuwnschap -, de vriendschap onder
houden. In rjinst - (twisken A en B), een 
dienst onderhouden (tussen A en B), 
zorg dragen voor geregelde vervoersge
legenheid (tussen A en B). 4. nakomen , 
naleven. Gods geboden -, Gods geboden 
onderhouden. # len - ieL/wr, iemand on
derhouden over, met iemand spreken 
over. Dy mooi ien - (ieuwr) , zich met 
iemand onderhouden (over), met iemand 
spreken (over). 

eeuwnder'haundeling, s.m. , -en. Under
hanneling; onderhandeling. # -en, on
derhandelingen, onderlinge besprekingen 
die moeten leiden tot een overeenkomst 
of verdrag. Yn - wozze mooi, in onder
handeling zijn met, besprekingen voeren 
met. 

eeuwnder'haundelje, v. Underhannelje; 
onderhandelen. # Mooi ien - (ieuwr), met 
iemand onderhandelen (over). 

'eeuwnder'hauns, -[ha.\;ln(t)s] adj. & adv. 
Underhäns(k); onderhands, ondershands. 

'eeuwnderhier, s.m. Underhier; onder
huur , onderpacht. 

'eeuwnderhiere, v. Underhiere; onderhu
ren, onderpach ten. 

'eeuwnderhUs, s.n. Underhûs; onderhuis, 
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benedenhui s. 
'eeuwnder'iedsk, -[i.etsk] adj . Under

ierdsk; onderaards. 
'eeuwnderieuwn, s.n. Underein ; onder

eind(e), benedenei nde. 
'eeuwnderjocht, s.n. Underrjocht ; onder

richt, onderwijs. 
eeuwnder'jochtje, -[jox(t)je] v. eeuwnder

jochte, eeuwndeljochte. Undenjochtsje; 
onderri chten, onderwijzen. 

'eeuwnderkaunt, s.m. Underkant ; onder
ka nt, onderzijde, benedenkant, beneden
zijde. 

'eeuwnderkeuning, s.m. Underkening; on
derkoning. 

'eeuwnderkin, s.n. Underkin ; onderkin . 
'eeuwnderklaine, s.plur. Underklean ; on

derkleren, onderkleding, ondergoed. 
'eeuwnderkommen, -[komen] s.n. Under

kommen; onderkomen, onderdak. 
'eeuwnderkruppe, (onregelm.) v. Under

krûpe; onderkruipen . 
'eeuwnderkrupper, -[krüper] s.m., -s. Un

derkrûper; onderkruiper. 
eeuwnder'leid, adj. Underlein; onderlegd, 

met de vereiste kenni s of bekwaamheid 
toegerust. # Gued -, goed onderlegd. 

'eeuwnderlyf, s.n. Underliif; onderlijf, on
derbuik. 

'eeuwnderling, -[llu] adj . & adv. Under
ling; onderling. 

'eeuwnderlippe, s.m. Underlippe; onder
li p. 

eeuwndermiine(ste), - , eeuwndennynje. 
eeuwnder'mynje, -[mi nje] v., ik eeuwn

dermynje, dà eeuwendenniineste 
[mi:neste], hy eeuwndermiine -[mi:ne], 
wy, je, jimme, jà eeuwndermynje; eeuwn
dermiine, eeuwndermiine. Undermynje; 
ondermijnen. 

eeuwnder'nimme, onregelm.v. Undern im
me; ondernemen. 

eeuwnder'nimmend, -[nIment] adj. , -er 
-[nimender], -st. Undernimmend; on
dernemend, wel iets aandurvend. 

eeuwnder'nimmer, -[nimer] s. m., -s. Un
dernimmer; ondernemer. 

eeuwnder'nimming, -[nimlIJ] s.m., -en. 
Undern imming; onderneming. # Dat is 
in hele(n) -, dat is een hele onderneming, 

eeuwnderst 

daar komt veel bij kijken. 
'eeuwnder'om, adv. Underom ; onderom. 
'eeuwnderoofdeling, s. m. Under6fdieling; 

onderafdeling. 
'eeuwnder'oon, adv. Underoan ; onderaan . 
'eeuwnderoonnimmer, s.m. Underoan

nimmer; onderaannemer. 
'eeuwnderpaun, s. n. Underpän; onder

pand, waarborg. 
'eeuwnderrone, v. Underrinne; onder

lopen, onder water lopen . De polder is 
eeuwnderroond, de polder is ondergelo
pen , is onder water gelopen. - , der
eeuwnder, eeuwndersfruppe. 

'eeuwnderrook, s.m. Underr6k; onderrok, 
onderjurk. 

eeuwnder'schatte, v. Underskatte; onder
schatten. 

'eeuwnderscheid, -[sXE.it] s.n . Under
skie(d); onderscheid. # - met je (twisken) , 
onderscheid maken (tussen). 

eeuwnder'scheide, onregelm.v. Under
skiede; onderscheiden. # Dy - (traeh), 
zich onderscheiden (door). Jen - mooi, 
iemand onderscheiden met, iemand het 
genoemde als ereteken, ridderorde ver
lenen. A fan B -, A van Bonderscheiden. 

eeuwnder'scheidene, -[sxE.idene] adj . Un
derskate; onderscheidene, uiteenlopende, 
versch i 11 en de. 

eeuwnder'scheiding, -[SXE. i dlI)] s.m. , -en. 
Underskieding; onderscheiding. 

eeuwnder'schrieuwe, st. v. Underskriuwe; 
onderschrijven. 

'eeuwnderschrift, s.n. Underskrift; onder
schrift. 

'eeuwndersiek, -[si.ek] s.n., -en. Under
syk; onderzoek. # Yn - wazze, in onder
zoek zijn , onderzocht worden. - dwaan 
(naai .. . ), onderzoek doen (naar ... ). 

eeuwnder'sieker, -[si.eker] s.m., -s. Un
dersiker; onderzoeker. 

eeuwnder'sieking, -[si.ekllJ] s.m., -en. 
Undersiking; onderzoeki ng. 

eeuwnder'sikje, onregelm.v. Undersykje; 
onderzoeken . 

'eeuwndersneje, v. Undersnije; onder
sneeuwen. 

'eeuwnderst, [q,mderst] adj . Underst; on
derst. # De - daar, de onderdeur. 
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'eeuwnderstaind, -[staint] adj. Under
steand; onderstaand. De -e ut/ech, de 
onderstaande uitleg. It -e, het onder
staande. 

'eeuwnderste'bope, [8. \;Il1darstabo:pa] adv. 
Understeboppe(n), ûnderstboppest; on
derst(e)boven . 

'eeuwndersteek, s. m. Understekker; on
dersteek. 

'eeuwndersteeuwe, v. Understowe; onder
stuiven. 

'eeuwnderstel, s. n. Understel; onderstel. 
eeuwnder'stelle, v. Understelle; onder

stellen , veronderstell en. -> fereeuwnder
steILe. 

eeuwnder'stelling, -[stdllJ] s. m., -en. Un
derstelling; onderstelling, veronderstel
ling. 

eeuwnder'steune, v. (Under)stypje; onder
steunen . 

eeuwnder'steuning, -[stö:nIIJ] s.m. Stipe; 
ondersteuning. 

eeuwnder'streepje, v. Understreekje; on
derstrepen. 

'eeuwnderstreum, s.m. Understream; on
derstroom. 

'eeuwnderstruppe, onregelm.v. Under
strûpe; onderlopen , onder water lopen . 
De pa/der is eeuwnderstrupt, de polder is 
ondergelopen , is onder water gelopen. -> 

dereeuwnder, eeuwnderrone. 
eeuwnder'tekening, -[te:kanllJ] s. m. Un

dertekening; ondertekening. 
eeuwnder'tekenje, v. Undertekenje; on

dertekenen. 
'eeuwndertytel, s.m. Undertitel; ondertitel. 
'eeuwndertreeuw, s.m. Undertrou; onder

trouw. # Yn - gain, sta in, in ondertrouw 
gaan, staan. -> brudstrienen, gebod, 
klak, oontekenje. 

eeuwnder'twisken, adv. Undertusken; on
dertussen, intussen. - ) eeuwnderwy/, red
denvy/en, wylens, yntiid. 

'eeuwnderwereld, s. m. Underwräld; on
derwereld. 

'eeuwnderwerp, -[v8rp] s. n., -en. Under
werp; onderwerp. 

eeuwnder'wiize, (st. )v. Underwize; on
derwijzen . # It eeuwndenviizend perso
neel, het onderwijzend personeel. 
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eeuwnder'wijzer, -[vi:zar] s. m. , -s. 
Underwizer; onderwijzer. 

eeuwnderwiize'res, -[vi:zar8s] s.f., -sen. 
Underwizeres; onderwijzeres. 

eeuwnder'wiizerseksamen, s. n. Underwi
zerseksamen ; onderwijzersexamen. 

eeuwnder'wyl, adv. Underwyl(s), ûnder
wilen(s); onderwijl, middelerwijl , intus
sen, ondertussen. - ) redderwylen, lVylens, 
eeuwndertwisken, yntiid. 

'eeuwnderwys, -[vi s] s.n. Underwi is; on
derwijs. 

'eeuwnderwyswet, s. m. Underwiiswet; on
derwijswet. 

eeuwnder'woois, -[vo:is] adv. Underweis; 
onderweg. Wal feur -, iets voor on
derweg. # - wazze (nooi), onderweg zijn 
(naar). 

'eeuwndeugd, s. m. Undeugd; ondeugd. 
'eeuwn'deugend, -[dö:gant] adj. Undo

gens; ondeugend. 
'eeuwn'deuchlik, -[dö:xlak] adj. Undeugd

lik; ondeugdelijk. 
'eeuwndier, s.n. Undier; ondier. 
'eeuwn'dudlik, adj. & adv. Undudlik; on

duidelijk. 
'eeuwn'echt, adj. Unecht; onecht. # In -

ben, een onecht kind, een kind van on-
wettige geboorte. mûfs, schel/ik. 

'eeuwn'eendich, adj., -> eeuwnieulVnich. 
'eeuwneer, s.m. Uneare; oneer. 
'eeuwn'eerlik, adj. & adv. Unearlik; on-

eerlijk. 
'eeuwn'effen, adj. Uneffen; oneffen , hob

belig. 
'eeuwnefieuwl, [8. \;Ina]- s.m. Einfûgel ; 

eend, eendvogel. -> taling. 
'eeuwnekeu, s.m. & s. f. Einekoai ; eenden-

kooi. 
'eeuwnekreus, s. n. Einekroas; eendekroos. 
'eeuwnenast, s.n. Einenêst; eenden nest. 
'eeuwneooi, s.n. Eine-aai ; eendenei. 
'eeuwnepyk, s.m. Einepyk; eendenkuiken. 
'eeuwn'even, adj. Uneven; oneven . 
'eeuwneven'redich, adj. Unevemedich; 

on evenredi g. 
'eeuwn'fast, adj. Unfêst; onvast. 
'eeuwn'feilich, adj. Unfeilich; onveilig. 
'eeuwnfer'deeld, -[fade:lt] adj. Unferdield; 

onverdeeld. 



83 

'eeuwnfer'draachlik, -[fadra:xlak] adj . 
Unferdraachlik; onverdraaglijk. 

'eeuwnfer'draachsum, -[fadra:xsam] adj . 
Unferdraachsum; onverdraagzaam. 

'eeuwnfer'fes, -[fafE s] adj . Unferfeard; on
vervaard. 

'eeuwnfer'hueds, -[fa rhü .ats] adj . Unfer
hoeds; onverhoeds. 

'eeuwnfer'jetlik, -[fajEtlak] adj . Unferji t
lik; onvergetelijk. 

'eeuwnfer'klairber, -[faklai rbar] adj. Un
fer kl earber, net te ferklearjen; onver
klaarbaar. 

'eeuwnfer'mydlik, -[famjdlak] adj . Unûnt
komber; onverm.ijdelijk . 

'eeuwnfermogen, s.n. Unfermogen; onver
mogen. 

'eeuwnfer'satlik, -[fasatlak] adj. Unferset
lik; onverzettelijk. 

'eeuwnfer'schiIlich, -[fa sxllax] adj . Un
ferskj llich; onverschillig. 

'eeuwnfer'stainber, -[fa staimbar] adj . Un
fersteanber, net te ferstean; onverstaan
baar. 

'eeuwnferstaun, s. n. Unferstan; onver
stand, domheid, dwaasheid. 

'eeuwnferstaun, s.m. , -en. Unferstan; on
verstand, onverstandig, dwaas persoon. 

'eeuwnfer'staunich, adj . Unferstanruch; 
onverstandjg. 

'eeuwnfer'wachts, -[favaxts] adj . & adv. 
Unfer wachte, ûnferwachts; onverwacht, 
on verwach tso 

'eeuwnfet'sóenlik, adj . Unfatsoenlik; on
fa tsoenlijk. 

'eeuwnfeur'delich, adj . Unfoardjelich; on
voordelig. 

'eeuwnfeur'sichtich, adj . Unfoarsichtich; 
onvoorzichtig. 

'eeuwnfol'dien, adj. Unfoldien; onvoldaan. 
'eeuwnfol'slooin, adj . Unfolslein ; on

volledig. 
'eeuwnfol'weensen, adj . Net folwoeksen, 

healwoeksen; onvolwassen, halfwas, half
wassen. 

'eeuwnfrede, s.m. Unfrede; onvrede. 
'eeuwn'free, adj. Unfrij ; onvrij . 
'eeuwn'freeuwnlik, adj . Unfreonlik ; on-

vriendelijk, onaardjg. 
'eeuwnfree'willich, adj . & adv. Unfrijwil-

eeuwngelyk 

Iich; onvrijwillig. 
'eeuwn'fruchtber, adj . Unfruchtber; on

vruchtbaar . 
'eeuwn'fóech; 'eeuwn'fuechsum, -[fü.ax

sam]; adj . Unfoech , ûnfoechsum ; 
onvoegzaam, onwelvoeglijk, onbetame
lijk, ongepast. 

'eeuwn'fUechsum, adj ., --> eeuwnfuech. 
'eeuwnge'dien, -[gadi .an] adj . Ungedien; 

ongedaan . # - met j e, ongedaan maken. --> 

dien. 
'eeuwngedierte, -[gadi .arta] s.n. Ungedier

te; ongedierte. 
'eeuwngeduer, -[gadü .ar] s. m. Ungedue

richheid; ongedurigheid. 
'eeuwnge'dóerich, -[gadü.arax] adj . Unge

duerich; ongedurig. 
'eeuwngeduld, s. n. Ungeduld; ongeduld, 

ongeduldigheid. 
'eeuwngeduld, s.m., -en. Ungeduld ; onge

duldig persoon. 
'eeuwnge'duldich, adj . Ungeduldich; on

geduldig. 
'eeuwngefal, s.n . Ungelok, ûngemak; on

geval, ongeluk. 
eeuwnge'feer, [E.l:llJgafl .ar] ad v. Liker

n& h, sawat; ongeveer. 
'eeuwnge'fóelich, adj . Ungefoelich; onge

voelig. 
'eeuwnge'heursum, adj. Oerhearrich, döf

hûdich; ongehoorzaam. 
'eeuwnge'jochtichheid, s. m., -heden. Un

gerjochtichheid; ongerechtigheid. Eeuwn
gejochtichheden, ongerechtigheden (on
volkomenheden; vuil). 

'eeuwnge'legen, adj. Ungelegen; ongele
gen. # - komme, ongelegen komen, niet 
passen, schikken. 

'eeuwngeleuf, s. n. Unieauwe; ongeloof. 
'eeuwnge'leuvich, adj . Unleauwich; onge

lovig. 
'eeuwngelyk, s. n. Ungelyk; ongelijk. # -

halVlve, krej e, ongelijk hebben, kr ijgen. 
Jen - jaan, iemand ongelijk geven. Jk 
j eeuw har gin -, ik kin har gin - jaan, ik 
geef haar geen ongelijk, zij heeft groot 
gelijk (door dat van mening te zijn, door 
zo te handelen , enz.) . 

'eeuwnge'lyk, adj. Ungelyk, ûngelikens; 
ongelijk. 1. niet gelijk, verscillllend. 2. 



eeuwnopjocht 

'eeuwnop'jocht, adj. Unoprjocht ; onop
recht. 

'eeuwnpas, s.m. In : Fan, tà - (komm.e, waz
ze), te onpas (komen, zijn). --> pas. 

'eeuwnrast, s. m., -en (a lleen in bet. 3) . 
Unrêst ; onru t. 1. beweging, beroering. 
2. gejaagdheid, ongedurigheid. 3. onge
durig persoon, dier. 

'eeuwn'rastich, adj. Unrêstich ; onrustig . 
'eeuwn'redelik, adj . Unreedlik; onredelijk. 
'eeuwn'redsum, adj. Unredsum; onred-

zaam (alleen in bet. 1). 1. onbeholpen, 
onhandig. 2. ongeriefelijk, ongemakke
lijk. 

'eeuwn'rein, adj . Unrein ; onrein . 
'eeuwnried, s. m. Unrie(d) ; onraad. 
'eeuwn'ryp, adj. Unryp; onrijp. 
eeuwns, [E.!;ln (t)s] s.n., eeuwnzen [E. un

zan] . Uns; ons, hectogram. - , ons. 
'eeuwn'sedelik, adj . Unseedlik; onzedelijk. 
'eeuwn'seker, adj . Unwis; onzeker. # Yn it 

-e /iete, sitte, in het onzekere laten, ver-
keren. --> eeuwJ1lvis. 

'eeuwn'sekerheid, s. m. , -heden [he: dan]. 
Unwissichheid; onzekerheid. 

'eeuwn'sichtber, adj . Unsichtber; onzicht
baar. 

'eeuwn'sydich, -[sidax] adj . Unsidich; on
zijdig. 

'eeuwnsin, s. m. Unsin ; onzin, nonsens. # -
prate, onzin praten , raaskallen, leuteren. 

'eeuwn'sinnich, [E.!;lnslnax] adj . Unsin
nich ; onzinnig. 

eeuwn'sinnich, adj . & adv., --> ooinsin
nich. 

'eeuwnsinpraat, s.m. Unsinpraat; kJets
koek, kJetspraat, larie, zottekJap. 

'eeuwnsjiJd, s. m. Unskuld; onschuld . 
'eeuwn'sjildich, adj. Unskuldich; onschul

dig. 
'eeuwn'sjocht, adj . Unsljocht; oneffen, hob

belig. 
'eeuwn'sjuech, -[sjü.ax] adj. Unsjoch ; on

ooglijk, lelijk, afzichtelijk. 
'eeuwn'smakelik, adj. Unsmaaklik; onsma

kelijk. 
'eeuwn'storfelik, adj . Unstjerlik; onsterfe

lijk. 
'eeuwn'suver, adj . Unsuver· onzuiver. 
eeuwnt-, pref. , --> omt- . 
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'eeuwntank, s.m. Untank; ondank. - - is 
werelds lain, ondank is 's werelds loon. 

'eeuwn'tankber, adj. Untankber; ondank
baar. 

'eeuwntee, s. n. Untiid ; ontijd, ongunstige 
tijd . 

'eeuwntiid, s. m., -en. Untiid ; ontijd. # By 
nacht en (by) -, bij nacht en ontij , ontijd. 
By tiiden en -en, van tijd tot tijd, nu en 
dan . - , tiid. 

'eeuwn'tiidich, -[ti:dax] adj. & adv. Unti
dich ; ontijdig. - gebeuren, ontijdig ge
boren. --> wantiidich. 

'eeuwnto'freden, adj . Untefreden ; ontevre
den. 

'eeuwntreeuw, s.m. Untrou ; ontrouw. 
'eeuwn'treeuw, adj . Untrou; ontrouw. # 

len - \Vazze, wezze, iemand ontrouw zijn , 
worden. 

'eeuwnruch, s. n. (Un)tuch, smoargens; on
kruid. --> eeulVnkrieuwd, tûch. 

'eeuwntucht, s.m. Untucht; ontucht. 
'eeuwnwaarde, s.m. Unwearde; onwaarde. 

# Fan -, van onwaarde, zonder waarde. 
'eeuwnweer, s.n. Unwaar; slecht, onstui

mig, stormachtig weer. 
'eeuwn'wettich, adj. & adv. Unwettich; 

onwettig. 
'eeuwn'wezentlik, adj. Unwêzen(t)lik; on-

wezenlijk. 
'eeuwn'wier, adj . Unwier; onwaar. 
'eeuwnwil, s. m. Unwi l; onwil. 
'eeuwn'willich, adj. & adv. Unwillich ; on-

wil ljg. 
'eeuwn'winnich, -[vlnax] adj. Unwennich; 

onwennig (in bet. 1). 1. onwennig, nog 
niet helemaal gewend. Dy nach - fele, 
zich nog onwennig voelen. 2. heimwee 
hebbend. # - wazze, <Fr.> ûnwenruch 
wêze; heimwee hebben. - wezze, <Fr.> 
ûnwennich wurde; heimwee krijgen. -
wazze, wezze fan , <Fr.> ûnwennich wê
ze, wurde fan; heimwee hebben , krijgen 
naar. 

'eeuwnwinst, -[vIn (t)st] s.m. Unwenst, ûn
wen(ne); hei mwee. # - halVwe, heimwee 
hebben. 

'eeuwn' wis, adj. Unwis; ongewis, onwis, 
onzeker. # Yn it -se /iete, sitte, in het on
gewisse laten , verkeren. - , eeuwnseker. 
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'eeuwn'wys, adj. Unwi is; onwijs, dwaas. 
eeuwn 'wys, adj. & adv., --> ooinwys. 
'eeuwn'wytend, -[vitant] adj. Unwittend; 

onwetend. # - wazze fan, onwetend zijn 
van, nietes) weten van. 

eeuwn'wyzens, s.m. , - , ooinwyzens. 
eeuwr, [E. !,;!r] num ., adj . & pron.indef. Oar; 

ander. 1. (als num .) tweede. - , eeuwre-
hail, eeuwremeum. 2. (als adj.) bestaan
de naast iemand of iets (d ie, dat meestal 
niet genoemd wordt) . Twafamde, de iene 
hiet Pita, de -e Els, twee meisjes, de een 
heet Pita, de ander Els. De -e kaunt, de 
overkant, overzijde; de ommezijde. De -e 
waal, de oever aan de overzijde (van het 
meer, de zee). Beite en bep en de -e 
femylje, opa en oma en de overige, ver
dere familie. It -e jild bracht er op 'e 
bank, het andere, overige geld bracht hij 
op de bank. De -e dingen, de andere din
gen, de overige zaken. 3. (als adj.) vol
gend (m.b.t. tijdseenheden). De -e deis , 
daags daarna, de volgende dag. - wyk, 
(in) de komende week, volgende week. --> 

kommen, nee. It -e jier, het volgende 
jaar, volgend jaar. De -e maners), de vol
gende ochtend . De -e snaun(s), (op) de 
volgende zondag. In -en keer, een an
dere, volgende keer. It -e feurjier, het 
andere, volgende voorjaar. 4. (als adj .) 
vorig, voorafgaand (m.b.t. tijdseenhe
den). Yn -e jieren, in vorige jaren. 5. (als 
adj .) onderscheiden, verschillend van 
(waarbij de persoon, zaak waarmee men 
vergelijkt meestal niet genoemd wordt). 
Naai Grins af in -en sted, naar Gro-
mngen of een andere stad. Gin -( een)) .. . 
(dan ... ), geen ander(e) ... (dan ... ), 
slechts (dit, dat, deze, die) ... Wat 
eeuwrs, eeUlVrs wat, niks eeuwrs, eeuwrs 
niks, iets, niets anders. Net, niks eeuwrs 
dan ... , niet, niets anders dan ... , slechts 
... Se kuene him eeuwrs net seze, ze kon
den hem niets anders zeggen. Der sit 
niks eeuwrs op (dan ... ), er zit mets 
anders op (dan ... ), dit (nI. .. . ) is de enige 
mogelijkheid die rest. Wat is dat eeuwrs 
dan ... ?, wat is dat anders dan ... ? 6. (als 
pron.) niet dezelfde persoon , personen of 
zaak, zaken. In -, een ander; de ander. In 

effen 

-en ien, een ander (persoon), een andere 
(zaak). Hy, j à -, di e ander, di e andere 
man, vrou w. # (It) ien en -, (het) een en 
ander, enkele zaken. It ien af (it) -, het 
een of ander, enige zaak. De ien af -, de 
een of ander, enig persoon . It iene mooi 
it -e, het een met het ander, all es 
tezamen genomen , alles wel beschouwd. 
De, it iene naai de, it -e, de, het een na 
de, het ander, alle personen, zaken in 
volgorde. It ie ne troch it -e re re, het ene 
(genoemde) en het andere (genoemde) 
dooreen roeren . Feur it -e, voor het ove
rige, overigens. Om de -e ... , om de an
dere ... , telkens één ... overs laand. Om de 
-e dei, freed , om de andere dag, vrijdag, 
telkens de ene dag, vrijdag wel en de an
dere niet. 

eeuwre'hail, [E.!,;!ra]-; 'eeuwrel, [E.!,;!ral] ; 
num. Oardeheal, oardel; anderhalf. 

'eeuwrel, num. , --> eeuwrelwil. 
'eeuwremeurn, adv. Oaremoarn ; overmor

gen. --> ieuwremeurn. 
'eeuwrkeer, s.m. In : Op in -, (op) een an

dere keer. 
'eeuwrman, s.m. Oarman ; anderman. In 

eeuwrmans ... , andermans ... Meu weer 
spylje fan in eeuwrmans jild, mooi weer 
spelen met een anders geld, weelderig 
leven op andermans kosten . --> schutte!. 

eeuwrs, [E. !,;!rs] adj . & adv. Oars; anders. 
Kin it sà? - dagge wy it -, kan het zo? 
Anders doen we het anders, oftewel: als 
het niet zo is, d. W.Z. als het zo niet kan , 
dan doen we het op een andere manier. 
Yn Ie winter is it op it eilClUn heel -, 's 
winters is het op Schiermonnikoog heel 
anders. It wes neut - naimd, het werd 
nooit anders, altijd zo genoemd. Hy en 
eeuwrs ginien, hij en niemand anders. # 
It kin net -, het kan niet anders (het moet 
wel zo zijn; er moet op deze manier ge
handeld worden). It kin net -, of ... , het 
kan niet anders, of ... , het moet wel zo 
zijn , dat .. . Wy kinne net -, wij kunnen 
niet anders, wij moeten zo wel handelen . 

eeuwrs'om, adv. Oarsom; andersom. # It is 
just, krekt -, het is precies andersom. 

ef, conj ., --> af 
'effen, [dan] adj. Effen; effen . 1. vlak. 2. 
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van een kleur. --+ sjocht. 3. gelijkmatig, 
kalm, evenwichtig. 

'effen, [den] adv. Effen ; even, een korte 
tijd. - ) ejkes, even. 

'efkes, [dkes] adv. Efkes; eventjes. - ) ef
fen, even. 

e'gaal, [e:ga:l] adj. Igaal; egaal. 
egali'seerje, [e:ga: lisLerje] v., egalisere, 

egalisere. Igalisearje; egaliseren. 
ei, [~.il interj. Ei ; 0, ach, och. 
'eibert, [~.ibe(r)t]; 'eivert, [~ .i ve(r)t] ; s.m. , 

-s. Eibert ; ooievaar. - ) ooiefaar. 
'eibertsnast, s. n. Eibertsnêst; ooievaars

nest. 
eich, [~.ix] s. n. , eigen [~.igen]. Each ; oog. 

# Eigen as in alk, domme ogen. Eigen as 
bosters, grote, groot opgezette ogen . Ei
gen as kale, vurige ogen. Eigen as pene, 
as in stein hawwe, priemende ogen heb
ben, een doordringende blik hebben . De 
eigen ba ne him yn 'e kap , hij heeft vurige 
ogen. Dà meiste dy de eigen ut 'e kap 
schomje, je moet, moest je de ogen uit 
het hoofd schamen , je moet, moest je 
doodschamen . FeL/r it - fan ... , voor het 
oog van .. . , ten aanschouwen van ... - om 
- en kiize om kiize , oog om oog en tand 
om tand. Wat op it - hawwe, iets op het 
oog hebben (iets bedoelen ; iets willen 
hebben). In - op ien hawwe, een oogje op 
iemand hebben . Yn 't - haude, in het oog 
houden, letten op. Yn myn, syn, har ei
gen, in mijn , zijn, hun ogen, volgen s mij, 
hem, hen. Ut it - ferdwiine, uit het oog 
verdwijnen . Gued ut iens eigen sjain, 
goed uit zijn ogen kijken , goed opletten. 
Hy het de hele nacht gin - tichtdien, hij 
heeft de hele nacht geen oog dicht ge
daan. --+ wynk. In - tichtknype, een oogje 
dichtknijpen, iets oogluikend toelaten. 
Syn - faalt, fuel op ... , zijn oog valt, viel 
op ... Ut it - ferlóre , uit het oog verliezen. 
Mooi it lafter - yn it jochter bUsgat sjain, 
scheel zien. len mooi schele eigen oon
sjain, iemand met schele, afgunstige 
ogen aankijken, iemand met onverholen 
nijd en spijt aanzien . Eigen jaan, schele 
ogen geven, afgunst, jaloezie gaande ma
ken. lens eigen de kast jaan, zijn ogen de 
kost geven, goed om zich heen kijken , 
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goed opletten. GOffe eigen opsatte, grote 
ogen opzetten. De eigen staie de ben op 
stokken, de kinderen zetten grote ogen 
op. De eigen wezze, binne har swier, hun 
ogen worden, zijn zwaar (bij v. van 
slaap). De eigen yn 't hier hawwe, weg, 
verrukt zijn (van het genoemde). - ) wooi. 
Ik mei him feur myn eigen net sjain, ik 
mag hem voor mijn ogen niet zien, ik 
kan hem luchten noch zien. len nooi de 
eigen sjain, iemand naar de ogen kijken , 
iemand slaafs volgen. lens eigen net 
leeuwe kinne, zijn ogen ni et kunnen ge
loven. len de eigen ûtstykje, iemand de 
ogen uitsteken, iemands afgunst, jaloezie 
gaande maken. Wat mooi it blaite - sjain 
kinne , iets met het blote oog kunnen 
zien . Wat yn it - kreje , iets in het oog 
krijgen . (Gin) - hawwe feur, (geen) oog 
hebben voor, (geen) aandacht hebben 
voor. De eigen yn 'e bus hawwe, zijn 
ogen in zijn zak hebben, niet goed 
opletten. Mooi it - op ... , met het oog op 
.. . len wat eeuwnder it - bringe, iemand 
iets onder ogen brengen . Wat eeuwnder 
de eigen sjain, iets onder ogen zien. len 
eeuwnder de eigen komme, iemand onder 
ogen komen. Eeuwnder fjeeuwr eigen, 
onder vier ogen. It wyt fan 'e eigen feur 
drooie, het wit van de ogen laten zien. It 
wy t fan 'e eigen dwas feur de eers haw
we, erg overstuur zijn. Wat mooi eeuwre 
eigen sjain, iets met andere ogen zien . 
Heige eigen smyte, veel kans maken 
(bijv. om een bepaalde baan te krijgen). 
--+ haik, jiet, neld, rad, saun, tjuene, 
H,ynk. 

'eichapel, s.m. Eachappel ; oogappel. 
'eichdakter, s. m. Eachdokter; oogarts. 
'eichhier, s.m. (Each)teister; ooghaar, 

wimper. --+ wympers. 
'eichlid, s.n. Eachlid; ooglid. 
'eichopslach, s.m. Eachopslach ; oogop

slag, blik. --+ blik, eich. 
'eichwink; 'eigenwink; s.m. Eachwink; 

oogwenk. 
eid, [~ .it] s.f. , -e [~. ide] . Eide; eg, egge. 
'eidje, [~.idje] v. , eide, eide. Eidzje; eg

gen. 
eigen'aardich, [~.igen]- adj . «Ned.). Ei-
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genaardich ; eigenaardig. - ) nuver. 
eigen'aardichheid, [~. igan ]- s. m. « ed.) , 

-heden -[he:dan]. Eigenaardichheid; eI
genaardigheid . 

'eigenlik, adj . & adv., -+ eigentIik. 
'eigen'oonrat, [~. igan o:nrat] adj. « Fr.). 

Eigenoanret ; zelf vervaardigd, eigenge
maakt. 

'eigenschap, [~. igan sxap] s. m. « ed.), 
-pen. Eigenski p; eigenschap. 

'eigentIik, [~. i gantlak] ; 'eigenlik , [~. igan
lak] ; 'eigentIiken, [~. igantlakan] ; adj . & 
adv. « Fr.), « ed.) . Eigentlik ; eigenlijk. 

'eigentIiken, adv. , -+ eigentlik. 
'eigenwink, s.m., -+ eichwink. 
'eigje, [~ . igja] v., eige , eige. Eagje; ogen, 

er uit zien (zoals de bepaling aangeeft) . 
'eilander, [~.i l andar] adj . & s. m., os. E i

lan ner; eilander (in bet. 2). 1. (als adj .) 
afkomstig van, betrekking hebbend op 
een eiland, inz. Schiermonnikoog. In -
geweunte, een gewoonte op een eiland, 
inz. Schiermonnikoog. De, us - taal, het 
Schiermonnikoogs. -+ eilanders, eilauns. 
2. (a ls subst. ) eilandbewoner, inz. 
bewoner van Schiermonnikoog. 

'eilanders, [~ . i landars] s. n. Eilannersk; 
taal van een eiland, inz. di e van Schier
monnikoog. -+ eilander, eilauns, Spaans. 

'eilaun, [~ .iJ - s.n. Eilän; eiland. 1. (als 
subst. ) land dat aan alle zijden door 
water omringd wordt. 2. (fungerend als 
als nom.prop.) in : It eilaun, Schier
mon nikoog (de gebruikelijke aanduiding 
in de dagelijkse omgangstaal). - ) pole, 
Schiermonnikeich. Eilauns ... , de, het .. . 
van Schiermonnikoog. Eilauns greeuwn, 
saun, taal, de bodem, het zand, de taal 
van Schiermonnikoog. 

'eilauns, [~. !la. !.In ( t )s] s.n. Ei lànsk; taal 
van een eiland , in z. die van Schiermon
nikoog. - ) eilander, eilanders. 

eirk, s.f., -+ airk. 
'eisko, [~ . i sko:] s.m., - 's . Iisko; ijsco, ijsje. 
'eive, s. m., -+ êve. 
'eivert, s.m., -+ eibert. 
'ekebaim, [e:ka]- ; 'ekkelbaim, [~ ka l ]- ; 'y

kebaim, [ika]-; s.m. lkebeam; eiken
boom. 

'ekebled , [e:ka]- s.n. lkeblêd; eikenblad. 

ellende 

'ekenheeuwt, [e:kan]- s.n. Ikehout; eiken
hout. 

'ekenheeuwten, [e:kan]- adj. Ikehouten; ei
kenhouten . 

'ekkei, [~kaJ]; 'ykel, [ikal] ; s.m. , os. Ikel , 
ekkel; eikel , vrucht van de eikenboom. -+ 

gled. 
'ekkelbaim, s.m ., -+ ekebaim. 
ek' samen, [~ksa : man] s.n., os. Eksamen; 

examen. 
eksamy'nator, [~ksamin a:t::lr], [~ksamina:

tar] s.m., os. Eksami nator; examinator. 
eksamy'neerje, [~ksaminI. arja ] v., eksa

mynere, eksamynere . Eksaminearje; exa
mineren. 

ek'seem, [~kse: m] s.n. Ekseem; eczeem. 
eksem'plaar, [~ksampl a: r] s.n., eksempla

ren. Eksimplaar; exemplaar. 
ekser'seerje, [~ksarsI.arja] v. , eksersere , 

eksersere. Eksersearje; exerceren. 
ekser'sytsje, [~ksars itsja] s. m., os. Ekser

sysje; excercitie. 
'ekster, [~kstar] s. m., os. Ekster; ekster. 
elas'tyk, [e: lastik] ; heles'tyk, [he:lastik]; 

s.n. Uestyk; elastiek. 
elas' tyken, [e:lastikan] adj . Ilestiken; elas

ti eken. 
'elder, s. n., -+ alder. 
'elderengued, [ddaralJ]- s.n. Stienguod; 

aardewerk. -+ degelgued, kap-en-pone
gued, pootgued, schUttelgued, stiengued. 

ele'gant, [e: lagant] adj . Elegant; elegant. 
e'lektrys, [e: l ~ ktri s] adj . & s. n. Elektrysk; 

electri sch. 
elektrysy 'teit, re: I ~ ktri s it~. i t] s.m. Elektri

siteit ; electriciteit. 
ele'mint, [e: lamInt] s.n., -en. Elemin t; ele

ment. De eleminten, de elementen. 
e'lyte, [e: lita] s.m. Eli te; el ite. 
elk, [dk]; 'elkmes, [dkmas] *; pron.i ndef. 

Elk, elts; elk, ieder. Elke baim, elke 
boom. Elke blom, elke bloem. Elk hUs, 
elk huis. Elks ... , elks, ieders ... # Elk en 
ien, -+ elkenien. 

'elkenien, [dkani .an]; 'elkien, [dki.an]; 
pron.indef. Elkenien, elkien; iedereen . -+ 

yderien. 
'elkien, pron .indef., elkenien. 
'elkmes, pron.indef. , - ) elk. 
el'lende, [d~nda ] , [dinda] s.m. Ell inde; el-
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lende. 
el'lendich, [ElEndax] , [El Indax] adj . Ellin

dich; ell endig. 
els, [El(t)s] s.f. , elze [Elza]. Els; els, soort 

pnem. 
els, [El (t)s] .m., elzen [Elzan]. El ; el s, 

elzenboom. 
'Elsjemuer, [Elsjamü.ar] nom.prop. Alde

moar , KJaas hamke; middelvinger (in 
een kinderrijmpje; zie in dit verband ook: 
Iytje finger, gairfinger, luzeknyper, pan
sleker, pootleker). -t middelst, middel
finger. 

'elstien, [81]- ; 'jainstien, [jaln]- ; s. m. 
Hurdstien ; hardsteen (van een el in het 
vierkant). 

'elstienen, [El]- ; 'jainstienen, [jaln]- ; adj. 
Hurdstiennen ; hardstenen. In - striete, 
een bardstenen stoepGe), een stoepGe) 
van eIstinnen. 

'elzebaim, [Elza]- s.m. Elzebeam; elzen
boom. 

'elzeheeuwt, [Elza]- s.n. Elzehout; elzen
hout. 

e'malje, [e: malja] s.n. Emalje; email, 
emaille. 

emy'grant, [e:migran t] s.m., -en. Emi
grant; emigrant. 

emy'greerje, [e:migrI.arja] V. , emygrere , 
emygrere. Ernigrearje; emigreren. 

'emmerseil, [f: mar]- s. n. Lögerseil ; emmer
zeil , loggerzeil. 

en, [En] conj . (nevenscbikkend). En ; en. 
Deeuwe - Tjêve, Douwe en Tjebbe. -
Deeuwe - Tjêve, en Douwe en Tjebbe. Hy 
sacht - sacht, hij zocht en zocht, hij 
zocht een hele tijd. Jo roonde - roonde, 
zij liep en liep, zij liep heel snel. De sak 
wedt Jo ller - Joller, de zak wordt voller 
en voller, de zak wordt steeds voller. 
En ?, en? (wat heb je daarop te zeggen?; 
hoe was het?; wat kreeg je als antwoord?; 
enz.). Ik ried jimme oon - doch it net, 
<Fr.> ik ri ed jimme oan en doch it net; 
ik raad julli e aan (om) het niet te doen . 
Hew it hets net - kom to lat tus, <Fr.> 
haw it hert net en kom te let thus; heb 
bet bart njet (om) te laat thuis te komen. 
Wy kinne aik nooi hus to gain - helje in 
fles wyn ut 'e kelder, <Fr.> wy kinne ek 
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nei hûs ta gean en helje in fl esse wyn ut 
'e kelder; wij kunnen ook naar huis gaan 
en een fles wijn uit de kelder halen. # -
aik, en ook, alsmede. 

e' norm, [e: n:Jfm] adj. & adv. Enoarm ; 
enorm . 

'enterje, v., -t inter j e. 
'epen, [e:pan] adj . Iepen ; open. - watter, 

open water, niet met ijs bedekt water. De 
- see, de open, vrije zee, de zee bu iten de 
zandbanken of de territoriale wateren . In 
- haven, een open , naar de zeezijde ge
richte haven (die dus niet goed tegen 
wind en golven beschut is). In - winter, 
een open winter, een winter zonder ij s. 
Yn 'e - loft, in de open, vrije lucht, bui
ten , niet in huis. In - hed, een open 
haard , een haard waarvan het vuur niet 
afgesloten is. In - lafte rg reep, een open 
lettergreep, een lettergreep die op een 
klinker uitgaat. In - Jraach, een open 
vraag, een vraag waarop bet antwoord 
nog niet gegeven is of niet te geven is. # 
- en blait, open en bloot. -t eerm, tjald. 

epen'baar, adj ., -t eupenbaar. 
'epenbrakke, onregelm.v. Iepenbrekke; 

open breken. 
'ependeeuwe, v. Iepentriuwe; openduwen. 
'ependwaan, onregelm.v. Iependwaan ; o

pendoen, openen . # Ependwaande blome, 
opengaande bloemen. -t bek, Mek, mul
le . 

'epenfale, st.v. Iepenfa lIe; openvallen. 
'epengain, onregelm.v. Iepengean ; open

gaan . 
'epenbeid, -[hf: . i t] s. m. Iepenheid; open

heid. 
epen'hetsich, -[hf:tsax] adj . & adv. Iepen-

hertich ; openhartig. 
'epening, s. m., -t eupening . 
'epenje, v. , eupenje. 
'epenleze, onregelm.v. Iepen lizze; open

leggen, openliggen. 
epen'loftmuseum, s. n. Iepenloftmuseum ; 

open luch tmuseum . 
epen'loftspil, s. n. Iepen10ftspul ; openlucht

spel. 
'epenmetje, onregel m. v. Iepenmeitsje; 0-

penmaken . 
'epenslaan, onregelm. v. Iepenslaan; open-
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slaan . 
'epensneje, v. Iepensnije; opensnijden . 
'epenstain, onregelm.v. Iepenstean; open

staan. 
'epentere, v. Iepenteare; openvouwen. 
er, [a r] pron.pers. (niet aan het begin van 

een zin; ook veel geschreven als 'r ). Er; 
ie, hij . Ne komt - net mair, nu komt ie 
niet meer. Ik leeuw dar - ne net mair 
komt, ik geloof dat ie nu niet meer komt. 

) hy. 
er , adv., - ) der. 
er 'barmen, [Erbarman] s.n. Erbarming; er

barmen, erbarming, mededogen, ontfer
mjng. 

er' barmje, dy, [Erbarmja] v., erbarme, er
banne. Jin erbarmje; zich erbarmen, zich 
ontfermen. # Dy - ieuwr, zich erbarmen, 
zich ontfermen over. -> omtfermj e. 

erch, [Erx] s.n. Erch; erg, besef van wat er 
gaande is. # Gin - hawwe yn ... , geen erg 
hebben in ... , ... niet bemerken, opmer
ken, zich geen rekenschap geven van ... 
Sonder -, zonder erg, zonder na te den
ken, zonder zich rekenschap te geven 
van de gevolgen. 

'erchjen, [Erxjan] s.n . In: Dat is mooi in -, 
hij , zij doet dat met, op een ergje, dat 
wordt met een bijbedoeling gedaan. 

erch'tinkend, -[tlIJkant] adj. Erchtinkend ; 
argwanend, achterdochtig. 

'ere, s. m., -> eer. 
'ere, v., - ) eerje. 
'erebaantjen, s.n. Earebaantsje; erebaan-

tje. 
'ereborger, s.m. Eareboarger; ereburger. 
'erelid, s.n . Earelid; erelid. 
'eremone, [l. aram~ : na ] adv. Ier (e)-

l11oarn (s), moarns ier; 's ochtends vroeg, 
in de vroege ochtend, vroeg in de och
tend. - ) eer, moneseer. 

'eretjinst, s.m. Earetsjinst; eredienst. 
'erfdeel , [Erv] - s.n. Erfdiel; erfdeel. 
'er fenis, [Erfanis]; 'ervenis, [Ervanis]; 

s. m., -sen. Erfenis, erfskj p; erfenis. 
'erfeume, [Erv]- s.m. Erfomke; erfoom. 
'er fgenaam, [Ervgana:m] s.m., -genamen. 

Erfgenamt; erfgenaam, erfgename. 
'erfgued, [Erv]- s.n. Erfgoed, erfg uod; erf

goed. 

estrikken 

'erfjocht, [Erv] - s. n. Erfrjocht; erfrecht. 
'erflik, [Erflak] adj . Erflik; erfelijk. 
'erflikheid, -[hE. l t] s.m. Erilikheid; erfe-

lijkheid. 
'erfmutjen, [Erv]- s.f. Erfmuoike; erftante. 
'erfpacht, [Erf] - S. I11 . Erfpacht; erfpacht. 
'erfseeuwne, [Erf] - s. m. Erfsûnde; erfzon-

de. 
'erfstok, [Erf] - s.n . Erfstik ; erfstuk. 
'ergens, adv. , ) eurne. 
'ergerje (dy), [Ergarja] v., ergere, ergere. 

(Jin) ergerje; (zich) ergeren. # Dy - oon, 
zich ergeren aan. - ) ergeIVaasje. 

'ergerlik, [Ergarlek] adj . Ergerlik ; erger-
lijk. 

'ergernis, [ErgernIs] s. m., -sen. Ergernis, 
argewaasje; ergernis. -> ergewaasje. 

erge'waasje, [Ergava:sja] s.m. Argewaasje; 
ergerni s. # - jaan, <Fr.> argewaasje jaan; 
ergernis verwekken, aanstoot geven. -
hawwefan, <Fr.> argewaasje hawwe fan; 
zich ergeren aan. 

erk, s.f. , -> airk. 
'erker, [Erker] s.m., -s. Erker; erker. 
er'kinne, [Er] - v. , erkinde , erkind. Erken-

ne, ynsjen, tajaan; erkennen. 
er'kinning, [ErkInlIJ] s.m. Erkenning; er

kenning. 
er'kintIik, [ErkIntlak] adj . Erkentlik, tank

ber; erkentelijk. 
ernst, [Ern(t)st] s.m. Earnst; ernst. 
'ernstich, [Ern (t)stax] adj . & adv. Earn-

stich; ernstig, van ernst vervuld. 
erts, [Erts] s. n. Erts; erts. 
'erve, [Erve] v., erfde, erfd. Erve; erven. 
'erven, [Erven ] s.plur. Erven; erven, erf-

genamen. 
'ervenis, s.m., -> erfenis. 
'es, adv., -> 'reis. 
esk, [Esk] s.m., -en. Esk; es, essenboom. 
'eske, [Eske] s.n ., -s. Eskert ; naam voor de 

met de s-zijde naar boven liggende bik
kel van het bikkelspel of deze zijde zelf. 
-> gat, staander, stajke . 

'Eskymo, [ESkj I110:] s. m. , - 's. Eskjmo; es
kjmo. 

esp, [ESp] s.m., -en. Esp; esp. 
, estrik, [Estrik] s. 111 . , -ken. Estrik; estrik, 

plavuis. 
'estrikken, [EstrIkan] adj . Estrikken; uit 



etalaazje 

estrikken, plavuizen bestaand . In - fiuer, 
<Fr.> in estrikken llier ; een vloer van 
estrikken, plavuizen. 

eta 'laazje, [e:tala:zja] s.m., -s. Etalaazje; 
etalage. ---> gles, winkelglêzen . 

'eter , [e:tar] s. m. Eter; ether. 
'etik, [e:tIk], [e:tak] s.m. Jittik; azijn , edik. 

---> sieuwr. 
ety' ket, [e:tih t] s. n. , -ten . Etiket ; etiket. 
'etmei, [Etmal] s. n., -s. Etmel; etmaal. 
ets, [EtS] s.m., -en. Ets; ets. 
'etse, [Etsa] v., etste, etst. Etse; etsen. 
'etser , [Etsar] s. m., -s. Etser ; etser. 
'etter, [Etar] s.m. Otter, matearje; etter, 

pus. ---> mateelje . 
'etterje, [Etarja] v. , ettere, ettere. Otterje, 

swolle; etteren, etter vormen , etter af
scheiden, zweren. 

euchst, [ö:xst] s.m., -en. Rispi ng(e); oogst. 
'euchstje, [ö:xs(t)ja] v., ik euchstje 

[ö:xs(t)ja], dà euchsteste, hy euchste, wy, 
je, jimme, jà euchstje[ö:xs(t)ja] ; euchste, 
euchste. Rispje; oogsten. - , ynhelje. 

'eugenblik, [ö:gam]- s. n., -ken. Stuit; 
ogenbl ik, moment. # In -, een ogenblik, 
een korte tijd, even. Feur in. -, voor een 
ogenblik, voor even. Yn. in -, in een ogen
blik, in een oogwenk, in een ommezien. 
- , ammeree, sucht, wip. Op in -, op een 
(gegeven) moment. Op 't -, op het ogen
blik, op het moment, thans. ---> steur, stip. 

eugen'bliklik, [ö:gambllklak] adv. 
« Ned.) . (Fuort)ynienen ; ogenblikkelijk, 
terstond, onverwijld. 

eui, [ö:!l s.f., -eo Ei, eike; ooi. 
'euilam, s.n. Eilaam; ooilam . 
'eulje, s. m., ---> ulje. 
eum, - , eume. 
'eume, [ö:ma] s. m., -s. Omke; oom. # Wil -

my eventjes hilpe ?, <Fr.> wol omke my 
efkes helpe?· oom, wil je, wilt u me 
eventjes helpen? Dit isfeur -, <Fr.> dit is 
foar omke; oom, dit is voor jou, u. - en 
mutjen, oom en tante. Klos-euln, oom 
Klos (vgl. Fr. Klaas-om(me) 'oom 
Klaas'). - , klozum. KLOs-eum sei altyd .. . , 
oom KLOs zei altijd ... ---> jimlne, us. 

'eumsezer , -[se:zar] s.m. , -s. Omkesizzer ; 
neef, nicht, broederskind, zusterskind 
(m.b.t. een man). ---> neefien. 
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eupen 'baar , [ö:pamba:r] ; epen 'baar, [e:
pamba:r] ; adj.lepenbier; openbaar. # -
metje, openbaar maken . Yn. it -, in het o
penbaar. 

eupen 'baarheid, -[hE. i t] s.m. Iepenbie
rens, iepenbierheid; openbaarheid. 

eupen 'baarje (dy), [ö:pamba:rja] v. , eu
penbare, eupenbare. (Jin) iepenbierje; 
(zich) openbaren. 

eupen 'baring, [ö:pamba:ru]] s.m. , -en . Ie
penbiering; openbaring. 

eupe'neerje, dy, v., ---> oppeneelje . 
'eupening, [ö:panIIJ] ; 'epening, [e:panlrJ ]; 

s.m., -en. Iepening; opening. 
'eupenje, [ö:panja] v., eupene, eupene; 'e

penje, [e:panja] v., epene , epene; 'iepen
je, [i .apanja] v. <zeldz .>, iepene, iepene . 
Iepenje; openen. In fergadering -, een 
vergaderi ng openen. 

'eupenlik, [ö: panlak] adj . & adv. Iepen thk; 
openlijk. 

eupe'raasje, [ö:para: sja] s.m., -s. Operaas
je; operati e. 

eupe'reerje, [ö:parI.arja] v. , euperere, eu
perere. Operearje; opereren. 

eurd, [ö.art] s.n., -en [ö.ardan]. Oarde; 
oord. 

eurd, [ö.art] s. m. Oard , oart; oord, een 
vierde deel. # In - mulke , een oord melk , 
\4 liter melk 

'eurdeel, [ö.arde: l] s.n., -delen. Oardiel; 
oordeel. # De dei fan it -, de dag des 
oordeels, de oordeelsdag, de jongste dag. 
It laste -, het laatste oordeel. - , Ii vven. 

'eurdeelje, [ö.arde: lja] v., eurdele, eurdele. 
Oardielje; oordelen. # - ieulVr, oordelen 
over. 

'eurdjen, [ö.artjan] s. n., eurdjes [ö.artjas]. 
Oartsen; oortje. # Feur in - tus leze, voor 
een oortje thuis liggen , thuis weinig in te 
brengen , te zeggen hebben. 

'eurne, [ö.a(r)na] adv. '- ; 'er gens, [Er
gan(t)s] adv. « ed.). Earne; ergens. - , 
hier. 

'eursaak, [ö.arsa:k] s.m., -saken. Oarsaak; 
oorzaak. 

'eursprong, [ö.arsprOl]] s. m., -en. Oar
sprong; oorsprong. 

eur'spronkelik, [ö.arsprol]kalak] adj. Oar
spronklik; oorspronkelijk. 
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eur'spronkelikheid, -[he. i t] s.m. Oar
spron kli kheid ; oorspron kel ijkheid. 

euse'aan, [ö: se.ja:n] s. m., euseanen; ose
'aan, [o: se.ja: n] s.m. , oseanen. Oseaan ; 
oceaan . 

eust, [ö:st] s. m., -en. Oast; knoest, kwast, 
noest (in hout). --+ kneust. 

eust, s.n., adj . & prep., } aist. 
'eusten, s.n ., - , aisten . 
'Eust-'Ynje, nom.prop. East-Ynje; Oost-In

dië. - } aap. 
'Eust-'Ynjes, -[injes] adj. East-Ynjesk; 

Oost-Indisch . - , doof 
'Eustsee, nom .prop. Eastsee; Oostzee. 
eut, [ö: t] adv. Oai t, ea; ooit. Dat sil ginien 

- wyte, dat zal niemand ooit weten , dat 
blijft voor altijd een geheim. De seeman 
hie de winsk om - wier op it eilaun tIJ 
winjen, de zeeman had de wens ooit, te 
eniger tijd weer op Schiermonnikoog te 
wonen. Het men - meujer syn, heeft men 
er ooit mooiere gezien (m.a.w. men heeft 
er nooit mooiere gezien). # Heste -I, heb 
je ooit (zoiets gehoord , gezien)! Dil is de 
lekkerste kafje dy't ik - fan myn /i vven 
haun hew, d.it is de lekkerste koffie di e ik 
ooit (in mijn leven) gehad heb, nooit eer
der (in mijn leven) heb ik zulke lekkere 
koffie gehad. 11 is slimmer dan -, het is 
erger dan ooit (tevoren), het is nog nooit 
zo erg geweest. Hy wes airmer dan er -
\Vein hie, hij werd armer dan hij ooit ge
weest was, hij was nog nooit zo arm ge
weest. - } neut. 

'euvel, [ö:vel] s.n. Evel , euvel ; euvel, ge
brek. 

'euvelmued, s.m. Euvelmoed; euvelmoed, 
kwaadwi lligheid. # Neum e gin - yn haw
\Ve, <Fr.> nearne gjin euvelmoed yn 
hawwe; nergens erg in hebben , nooit bet 
juiste van een zaak begrijpen . Gin - sjain 
yn ... , ... onnadenkend doen . 

evan 'geelje, s.n. , --+ evangely. 
evan'gely, [e:ffu] ge:li] s. n. o's; evan 'geelje, 

[e: falJge:lje] s.n. os. Evangeelje; evan
gelie. 

evangely'saasje, [e:ffu)ge:li sa:sje] s. m. 
Evangelisaasje; evangelisatie. 

evangely'seerje, [e:faJ)ge: lisI.erje] v. , 
evangelysere, evangelysere. Evangeli-

eventjes 

searje; evangeliseren. 
evange' list, [e: falJge lIst] s. m. , -en. Evan

gelist; evangeli st. 
'êve, [e:ve]; 'eive, [e.ive]; s.m. Ebbe; eb. 

De - faa lt yn, komt traeh, sit yn 't I-vatter, 
bet water valt, het wordt eb, laag water. # 
- en flued, eb en vloed. Feur - en jlued 
leze, <Fr.> foar ebbe en tloed lizze; niet 
ingedijkt zijn (van land aan de zeekant). 
- } wal/er. 

'evels, [e:ve l(t)s] adj . ~ . Eabel ; edel , voor
treffelijk. In - minske, een edel mens. 

'even, [e:ven] adj . Even ; even, deelbaar 
door twee. 

'even, [e:ven] adv. Even (in bet. I en 2), 
like ( in bet. 3); even. 1. een korte tijd; in 
een korte tijd . --+ effen, ejkes. Ik gai der 
maar gau - hanne, ik ga er maar gauw 
even naar toe. Moste 'reis - here, boor 
eens even. Heel -, heel even, een heel 
korte tijd. 2. een beetje. - aistlik fan ... , 
even, juist ten oosten van ... - batter, lal
ter, even, een beetje beter, later. 3. net 
zo, in dezelfde mate. Elk raont - hes, 
ieder loopt even hard. Hy is altyd - kalm, 
hij is altijd even kalm. # Even .. . as ... , 
even, net zo ... als .. , (in vergelijkingen) . 
- lang as breed, even, net zo lang al s 
breed. - gued, evengoed (evenzeer, in de
zelfde mate; net zo goed, zonder dat bet 
verschil maakt ; desondanks). DIJ biste -
gued sjildich, jij bent evengoed, evenzeer 
schuldig . SiJ kin it - gued, zo kan het 

.evengoed, net zo goed. Hy wue it - gued 
net leeuwe, hij wi lde bet evengoed, des
ondanks niet geloven. - min, evenmin , 
net zo min , ook niet. It is al - !ind, het is 
al even, al een tlinke tijd geleden. Maar -
... , maar even, maar liefst ... Dat kaste 
maar - hundert geeuwne, dat kost maar 
even, maar liefst honderd gulden . 

'evenaar , [e:vena:r] s.m. Even(d)er; eve
naar. 

'evenbeeld, s. n. Evenbyld; evenbeeld. 
even'redich, -[re:dex] adj. Evenredich ; 

evenredig, in onderling gelijke verhou
ding. 

even' redichheid, -[he. it] s. m. Evenredich
beid ; evenredigheid. 

'eventjes, [e:ventjes] adv. E(e)fkes, even-



evenwicht 

tsjes; eventjes, jui st, net. /1 is - ieuwr sau
nen, het is net na zevenen. 

'evenwicht, s. n. Lykwicht ; evenwicht. # Yn 
-, in evenwicht. --> domp. 

even'wichtich, -[vIxtax] adj. Lykwichtich; 
evenwichtig. 

'Evert, [e:va(r)t] nom.prop. Evert ; Evert. # 
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- op 'e rech hawwe, <Fr.> Evert op 'e 
rêch hawwe; lui zijn . 

'êvje, [f: :vja] v. , êve, êve. Ebje, êbje; ebben. 
'ezel, [e:za l] s.n., -s. Ezel ; ezel. 
eze'lin, [e:za lIn] s. f. Ezelinne; ezeli n. 
'ezelsair, s.n . Ezelsear : ezelsoor. 
'ezelsföle, s.m. Ezelsföle; ezelsveulen. 



F 
fa, [fa :] s.f. Faan , fanke; meisje, meisjelief, 

vrouw, vrouwlief (als aanspreekvorm, in 
aansporingen ; het betreft een ingekorte 
vorm van faam). Tà, -, opsjorte!, toe, 
meisje(1 iet) , toe, vrouw(liet), voortma
ken I Ne, -, wat seisre ?, wel , meisje(l ief) , 
wel, vrouw(lief) , wat zeg je ervan? --> jà, 
j à. 

faak, [fa:k] adv., faker, -sr. Faak, faken ; 
vaak, dikwijls. # - 'reis , <Fr.> gauri s; 
vaak, dikwijls. --> gau. 

faal, [fa:l] s.m. Fal ; val, het vall en. Hy hel 
in gatten - make, hij beeft een lelijke val 
gemaakt. Dat fers het in meujen -, dat 
gedicht heeft een mooi ritme, een mooie 
cadans. 

'faalhelm, s.m. Falhelm; valhelm. 
faal-'yn, [fa:lin] s.m. In : De slVierefaal-yn, 

<Fr.> de swiete fal-yn ; de zoete inval. - , 
ynfaal. 

faal-'om, [fa :lom] s. m. Fal-om; oud , bouw
va llig huis. - , krikkemik, schampeljûen. 

faam, [fa:m] s.m. Faam; faam , roem. 
faam, [fa:m] s.f.,famde [fam(b)de]. Faam; 

meid (in bet. 1 - 3), maagd (in bet. 4). 1. 
meisje. 2. dienstbode. - , rjinsifaam. 3. 
vrijster, minnares; verloofde. - , aud
faa m, fooinr . 4. ongerepte jonge vrouw; 
ongetrouwde jonge vrouw. --> jongfaam. 
# De Iylj -, <Fr.> de Iytse faam ; de kleine 
meid (in affectief taalgebruik). In gat -, 
<Fr.> in grutfanke; een grote meid (in 
affectief taalgebruik). --> fa, famke , fam
deben. 

'faandel, [fa:ndel] ; 'faindel, [fajndel] ; 'fin
del, [fIndeI]; s.n . Findel; vaandel, ven
del. 

'faandeldrager, s.m. Findeldrager; vaan
deldrager. 

faar, [fa:r] s.m. Faar; vaar , vader (alleen 
voorkomend als tweede lid van de 
samenstelli ng audfaar en greifaar) . --> 

fade r. 
'faardich, [fa :(r)dex] adj . Feardich , fur

dich; vaardig, bedreven, bekwaam. 

'faardichheid, -[h8. i t] s.m., -heden -[he:
den]. Feardichheid; vaardigheid, bedre
venheid, bekwaamheid. 

faart, [fa:(r)t] s. m. Feart, gong; vaart, snel
heid. # Mooi -, met een vaart, snel. Mooi 
gotte -, met grote vaart, snelheid. Mooi 
folie -, in volle vaart, met hoge snelheid. 
Der - after setre, er vaart achter zetten , 
er haast mee maken. --> fes. 

faart, [fa:(r)t] s. m. Feart; vaart, het varen , 
scheepvaart. # De gorre -, de grote vaart, 
de vaart met koopvaardijschepen buiten 
Europa . Op de gorre -, op de grote vaart. 
De wylde -, de wilde vaart , de vracht
vaart die niet in lijndienst geschiedt. Yn 
'e - bringe, hawwe, in de vaart brengen , 
hebben . Ur de - helje, nimme, uit de vaart 
halen, nemen . 

faas, [fa :s] s. m .,fazen. [fa:zen]. Faas; vaas, 
bepaald kunstig vaatwerk. 

'fabel, [fa:bal] s.m., -s. Fabel ; fabel. 
fabry'kaat, [fabrika: t] s. n.,fabfykaren. Fa

brikaat; fabrikaat. 
fabry'kant, [fabrikant] s.m ., -en. Fabri

kant; fabrikant. 
fabry'seerje, [fabrisI.erje] v., fabrysere, 

fabrysere. Fabrisearje; fabriceren . 
facht, [faxt] s.m., -en. Hier, hûd; vacht. 
'fader, [fa:der] s.m. Faar, fader ; vader, 

hoofd van een tehuis voor ouden van da
gen of wezen (ook voorkomend als twee
de lid van de samenstelling stamfader) . 
--> faar. 

'faderlaun, s.n . Faderlän , hei telän ; vader
land. 

faich, [fa i x] adj .,faiger [faiger], -sr. Dize
nich , dizich ; vaag, onduidelijk. 

'faigefjóer, [fai ge]- s. n. Faaiefjoer; vage
vuur. 

'faigens, [faigen(t)s] s.m. Dizenichheid, 
dizichheid ; vaagheid , onduidelijkheid. 

fail, [fail] adj ., -der, -st. Feal; vaal, zonder 
uitgesproken kleur. 

'failens, [failen(t)s] s.m. Fealens; vaalheid. 
faim, s. n. , --> fiem . 



fain 

fain, [faln] s.n . Fean ; veen. # Yn 't - komt 
it op in tolf net aan, <Fr.> it komt yn 't 
fean net op in turfke oan; als men in het 
veen is, ziet men op een turfje niet. --> 

aap. 
'fainbraun, s. m. Feanbran; veenbrand. 
'faindel, s. n., - , faandel. 
'faingreeuwn, s. m. Feangrûn ; veengrond. 
'fainich, [fainex] adj . Feanich ; venig, 

veenach tig. 
'fainkolony, s.m. Feankoloanje; veenkolo

nie. 
'fainplus, s. n. Feanplus; wollegras. --> pus

jes. 
fair(e)n, - , fare. 
fak, [Hik] s.n ., -ken. Fak; vak. 1. ambacht, 

beroep, métier. 2. tak van wetenschap, 
kennis of kundigheid. 3. afzonderlijk on
derdeel van het lesprogramma van een 
school. # In man fan it -, een man van 
het vak, een vakman. 

fak , [fak] s.m. Fok· fok, aanfok, het fok
ken. 

fak, s.f. , --> fakke. 
'fakbeweging, s. m. Fakbeweging; vakbe-

weging. 
'fakbled, s.n. Fakblêd ; vakblad . 
'fakbole, s.m. Fokbolle; fokstier. 
'fakbond, -[bont] s. m. « Ned.), -en 

-[bonden]. Fakbûn; vakbond. 
faken'tiids, [fa:kenti :ts] adv. Fakentiden , 

fakentiid(s); vaak, veeltijds, dikwijl s. 
'fakernooch, -[no: x] adv. Fakernöch ; te 

vaak. 
'fakfee, s.n. Fokfee; fokvee. 
'fakferieniging, s.m. Fakferiening; vakver

elllgmg. 
'fakke, [fäke] s.m. , -17. ; fak, [fak] s.f., -ke. 

Fok; fok . 1. driekantig voorzeil. 2. 
<bum.> bril . 

'fakke, [fäke] v., fa kte, fakt . Fokke; fok
ken , aankweken , doen voorttelen . 

'fakkefal, s.n. Fokkefal; fokken val. 
'fakkel, [fake 1] s.m. , -s. Fakkel ; fakkel , 

flambouw, toorts. 
'fakkeloptacht, s.m. Fakkeloptocht; fak-

keloptocht. 
'fakkemast, s.m. Fokkemêst; fokkenmast. 
'fakker, [Iaker] s. m. , -s. Fokker; fokker. 
fakke'ree, [fäkere:] s.m. , -ën. Fokkerij ; 
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fokkerij . 
'fakkescheut, s. m. Fokkeskoat; fokken

schoot. 
'fakkinnis, s. m. Fakkennis; vakkenni s. 
fak'kundich, -[köndex] adj. « Ned.). Fak

kundich ; vakkundig. 
'fakman, s.m. , -jued -[jü.et]. Fakman ; vak

man . 
'fakshool, [fäks]- s. n. Plak foar de matroa

zen yn it foar yn; foksel, vooruit, verblijf 
voor de matrozen in het vooronder. 

'fakterm, s.m. Fakterm; vakterm. 
'fakwerk, s. n. Fakwurk; vakwerk. 
fal, [fal] s.n., -len. Fal; val, touw voor het 

hijsen en strijken van een zeil. 
fal, [fal] s.n ., -len. Fel (in bet. I en 3), flij 

(i n bet. 2), flues (in bet. 2); vel. 1. huid. 
2. boven drijvend vliesje van vet dat ont
staat bij de afkoeling van gekookte melk. 
In - op 'e mulke, een vliesje op de melk. 
--> fli e, flodder. 3. blad (papier). # In - sa 
greeuwas in poot, een ruwe huid. Op it -
(oof) trochwiet, <Fr.> oan it fel ta 
trochwiet ; doorweekt van de regen. 
Waaskje? It - slit der maar fan, wassen? 
Het vel slijt er maar van, schertsend ge
zegd door iemand die er een hekel aan 
heeft of het niet nodig acht zich te was
sen . Net yn in gû.ed - stykje , in een 
slecht, geen goed vel steken, niet gezond 
zijn, een zwak gestel hebben . It mal - om, 
aan hawwe, <Fr.> it mal fel oan hawwe; 
gemelijk, knorrig zijn (op zeker ogen
blik); vrolijk, uitgelaten en daardoor tot 
allerlei gekke streken in staat zijn (op 
zeker ogenblik). Dubbel - feur de kap 
hawwe, <Fr.> (trije)dûbeld fel foar de 
kop hawwe, it fel dûbeld foar de kop 
hawwe; dikhuidig, bot, onbeschaamd 
zijn; ook: nooit naar goede raad willen 
luisteren. 

fal, [ral] s.m., -len. Fale, falie; val, toestel 
voor het vangen van dieren. # Yn 'e -, in 
de val. In - sette, een val (op)zetten . 

'fale, [fa:le] st. v., fûel [fü.el] , falen 
[fa:len]. Falle; vallen . It tee, watterfaalt, 
het tij , water valt, zakt , het wordt laag 
water. --> sakje . De jaune f aalt al eer, de 
avond valt al vroeg (in). Yn, mooi, tjin it 
-n f an de jaune, in , met, tegen het vallen 
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van de avond. Hy is falen yn 'e srryd, hij 
is geva llen , omgekomen, gesneuveld in 
de strijd . It fers faaLt net gued, het ge
dicht heeft geen mooi ritme, geen mooie 
cadans. Dy jas faalt gued, die jas valt 
goed, die jas past goed bij zijn, haar pos
tuur. Der faaLt niks tà fleren, tà kiezen, 
er va lt, er is niets te vieren , te kiezen. In 
gat yn 'e hOle -, <Fr.> jin in gat yn 'e 
holle falie; door te vallen een gat in zijn , 
haar hoofd krijgen. It faalt my Licht, 
swier (derieuwr tà praten), het va lt me 
licht, zwaar (erover te praten), ik vi nd 
het gemakkelijk, moeilijk (erover te pra
ten). # - eeuwnder, vallen onder (horen 
tot ; het deel worden van). Eeuwnder it 
eurdeel -, onder het oordeel vallen , on
derworpen zijn aan het oordeel. - ieuwr, 
va llen over, aanstoot nemen aan , zich er
geren aan. - op, vallen op (plaats vinden 
op (m.b.t. een tijdstip); aangewezen wor
den). Op wat feur dei faaLt pinkstermon
dei?, op welke dag valt pinkstermaan
dag, op welke dag is het pinkstermaan
dag? De kar fueL op him, de keuze viel op 
hem, hij werd gekozen. Derhmme -, 
<Fr.> derhinne falie; flauwvallen, be
zwijmen , in zwijm vallen . - , fan. Derby 
wooi -, <Fr.> derby wei falie; sterven. -
!iete, laten vallen. Dy - liete, zich laten 
va llen. Dat fuel der gûed yn, dat viel 
goed, dat werd met instemming begroet. 
-> siekte, sta in, stier. 

falen, -> fa Le . 
falk, [HUk] s.m., -en. Falk, wikel ; valk. 
fal'lyt, [falit] , [falit] adj. Fallyt; failliet. # -

gain, failliet gaan. 
'faireep, [falre:p] s.m. «Ned.). In : Nach 

ien op 'e -, nog eentje, nog een glaasje op 
de valreep. -> Laat, leup. 

falsk, [falsk] adj . & adv. Falsk; vals. - klin
ke, sjonge, spyLje , vals klinken , zingen, 
spelen. 

'falskens, [falskan(t)s] s.m. Falskens; vals
heid. 

ramde, - , faam. 
'famdeachtich, -[axtax] adj. Famkeseftich; 

meisjesachtig. 
'fa mdeben, s. n. Fammensbern ; meisje. -> 

faam, famke . 

fanfare 

'famdebuek, s.n . Famkesboek; meisJes
boek. 

'famdegek, s.m. Famkesgek; meisjesgek. 
'famdeklaine, s.plur. Famkesklean; meis

jeskleren. 
'famdenöme, s.m. Famkesnamme; meisjes

naam. 
'famke, [fam(p)ka] s.n. « Fr.), -s. Famke; 

meisje (i nz. in liefkozende zin). -> faam, 
famdeben. 

fan, [fan] prep. & adv. Fan ; van. Dit is -
dy, dit is van , behoort aan jou. In stok, 
opmoke fan ... , <Fr.> in stik, op makke 
fan ... ; een dichtstuk, opgesteld door ... 
-> troch. Dit braid is - de baste roge , dit 
roggebrood is (gebakken) van de beste 
rogge. In omer - heeL/wt, een emmer (ge
maakt) van hout. Hy komt - Injum, hij is 
afkomstig van Anjum. Hy sei - ja, hij 
zegt van ja. # - ... nooi ... , van ... naar ... 
- bopen nooi beneden, - feuren nooi 
afteren, - nood nooi sud, van boven naar 
beneden , van voren naar achteren, van 
noord naar zuid. - ... ut, <Fr.> fan ... ut; 
vanuit ... Fan Bremen ut begoon de lan
ge tacht, vanuit Bremen begon de lange 
tocht. - en tà, af en aan, heen en weer. -
.. . tat, tà <zeldz.> .. . , van ... tot ... - aist 
tat wast, van oost tot west, van het oosten 
tot het westen. - kap tat tain, van top tot 
teen. - de ere mone tat de latte jaL/ne, 
van de vroege morgen tot de late avond. 
Jan - Klaaske, <Fr.> Jan fan KJaske; 
Jan , de zoon van Klaaske; Jan, de man , 
echtgenoot van KJaaske. ELs - KLaaske, 
<Fr.> Els fan KJaske; Els, de dochter van 
KJaaske. - dy salm gain, <Fr.> fan jin 
seis gean; flauwvallen, bezwijmen, in 
zwijm vallen. -> faLe. Der wil ik - wà, 
daar wil ik af zijn , daar ben ik niet hele
maal zeker van; daar wil ik buiten blij
ven , daar wil ik me niet mee bemoeien. 
-> oof. 

fan, [fan] s.m. Fan ; achternaam, familie
naam. Hà is syn - ?, hoe luidt zijn ach
ternaam? -> aftemome. 

fan'dei , adv. Hjoed; vandaag. 
fan'dinne, -[dlna] adv. * Fandinne; van

daan . -> wooi. 
fan'fare, [fanfa:ra] s.m. & s.n ., -s. Fanfare; 



fanfarekorp 

fanfare. 
fan 'farekorps, s.n., --+ fanfaremesyk. 
fan'faremesyk ; fan'farekorps ; s.n. Fanfa

rekorps; fanfarekorps . 
fang, [fau] s. m. Fang; vang, rem van een 

molen . 
'fangbaalke, s.m. Fangbalke; vangbalk. 
'fange, [fal)e] v., fangde , fangd . Fange; 

vangen. 
'fanglyn, s.f. Fangline; vanglijn. 
'fangseil , s.n. Fangseil; vangzeil . 
fangst, [faIJ (k)st] s.m., -en. Fangst; vangst. 
fan'jaune, adv., --+ fanjauns. 
fan'jauns, -[ja. !;ln (t)s] ; fan'jaune ; adv. Fan 

'e jûn; vanavond, hedenavond. --+ jaun. 
fan 'meurn, -[mö.e(r)n] ; fan'meurnen, 

-[mö.e(r)nen]; adv. Fan 'e moarn ; van
ochtend. - , meurn. 

fan'meurnen, adv. , --+ fanmeurn. 
fan'midde, adv. Fanmjddei, fan 'e mjddei; 

vanmiddag. 
fan'nacht, adv. Fannacht; vannacht. 
fan'salm; fant'salm, [fan t]- ; adv. Fansels; 

vanzelf. 1. volgens de natuurlijke gang 
van zaken, spontaan, zo maar. 2. van
zelfs prekend, zoals voor de hand ligt, 
uiteraard. # As -, als vanzelf, spontaan, 
zo maar. - sprakke, vanzelf spreken, van
zelfsprekend zijn . 

fanta'seerje, [fantasI.erje] , [fantesI.erje] 
v., fantasere , fantasere. Fantasearje; fan
taseren. 

fanta'sy, [fäntasi] s.m. Fantasy; fantasie. 
fant'salm, adv. , - , fansalm. 
fan'wege, -[ve:ge] prep. Fanwege(n); van

wege. 
'faren, [fa:ren] s.m., -s. Rintfear; varen , 

bepaalde overblijvende sporendragende 
plant. 

'farfdeus, [farv]- s.f. Ferfdoaze; verfdoos. 
'farfkwast, [färf]- s.m. Ferverskwaste; 

verfkwast. 
fary'aasje, [färija:sje] s.f. , -s. Fariaasje; 

variatie. 
farst, [Ïarst); forst, [forst] ; s.m. Froast; 

vorst, het vriezen, vriezend weer. 
'farstich, [färstex] adj . Froastich; vorstig, 

vriezend. 
'farstpan, s.f. Foarst(panne); vorstpan. 
'farve, [farve] s.m. Ferve, farve; verf. # It 
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hûs is nach gûed yn 'e -, het huis zit nog 
goed in de verf, het schilderwerk is nog 
netjes. - , kap, raid. 

'farver, [färver] s. m., -s. Ferver; schilder , 
huisschilder, verver. 

'farvje, [farvje] v., farve, farve . Fervje; 
verven. ft farvjen bûttenom, het buiten
schilderwerk. In meu farved ton, een 
mooi geverfde ton . Farvede ooien, ge
verfde eieren. 

fask , [fask] ; fesk , [fEsk] ; adj . Farsk (in bet. 
1), sûnder salt (i n bet. 2); vers (in bet. I), 
ongezouten (in bet. 2). 1. fris, nieuw. 2. 
zonder zout eraan toegevoegd. -e iepels, 
aardappelen zonder zout. It yten is -, er 
zit geen zout in het eten . # -e ooien, on
bebroede eieren. - watter, zoet water. --+ 

swiet. 
'faskens, [fasken(t)s] s.m. Farskens; vers

heid. 
'faskje, [fäskje] v., faske , faske. Farskje; 

versen, het zout onttrekken aan. --+ ut
faskje. 

fast, [fast] adj. & adv. , -er. Fêst; vast. In -
beslut, een vast(staand), onveranderlijk 
besluit. In - bedrach, een vast, onveran
derlijk bedrag. In - fe rtreeuwen, een vast, 
onwankelbaar vertrouwen. -e ferkering, 
vaste, stevige verkering. In -en klant, een 
vaste, geregelde klant. In - lain, een vast, 
zeker loon. In - plak, een vaste plaats, 
een (zit)plaats die men heeft gehuurd of 
die men uit gewoonte bezet. - gued, vast, 
onroerend goed. In -en plant, een vaste, 
overblijvende plant. In -en rubryk, een 
vaste, op vaste tijden en op een vaste 
plaats verschijnende rubriek. In -en stim, 
een vaste, zekere, niet trillende stem. Op 
-e tiiden, op vaste, vastgestelde, gezette 
tijden . - weer, vast, bestendig weer. -
sliepe, vast, diep slapen. It is - infersin, 
het is vast, ongetwijfeld een vergissing. 
Dat leeuw ik -, dat geloof ik vast (en 
zeker). Dat bin ik - fa n duel, dat ben ik 
vast, zeker van plan . # Sà - as Haarlem, 
as in mieuwre, zo vast a ls Haarlem, als 
een muur. Al -, alvast, intussen al. - en 
seker, vast en zeker. It -e waun het vaste 
want, staand want (op een schip). 

'fastbeslatten, adj. (Wis)beret; vastbeslo-
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ten. 
'fastbiine, st. v. Fêstbine; vastbinden . 
'faste, [fasta] v.,fastte,fast; 'fastje, [fas(t)

ja] V., ik jast j e [fas(t)ja], dà jasteste , hy 
jaste, wy, j e, jimme, jà jast je [fas(t)ja] ; 
jaste , jaste. Fêstje; vasten, op gezette tij
den niets of weinig eten en drinken. 

faste' laun, s. n. Fêstelan ; vasteland. 
faste' launs, - [ la . ~n (t)s] adj . Fan, eigen oan 

de fêste wal; van, eigen aan de vaste wal. 
In - Fries , een Fries van de vaste wal. 

'fasten, [fastan] s.m. Fêste(n); vasten, (de 
periode van) het vasten. 

'fastens, [fastan (t)s]; 'fastheid, -[hE.! t] ; 
s. m. Fêstens; vastheid . 

'fastentüd, s.m. Festeltiid ; vastentijd . 
faste'waal, s. m. Fêstewal ; vaste wal, het 

land (tegenover de zee) . --> waal. 
'fastfrieze, onregelm.v. Fêstfrieze; vast

vriezen. 
'fastgrype, (st.)v. Beetkrije; vastgrijpen . 
'fasthaude, st.v. Fêsthalde; vasthouden. #

oon, vasthouden aan, blijven bij , niet af
wijken van. 

'fastheid, s.m., --> jastens. 
'fastichheid, [fastaxhE. ! t] s.m. , -heden 

-[he:dan]. Fêstichheid; vastigheid, zeker
heid. - fi ine, kreje, sikje, vastigheid, 
zekerheid vinden, krijgen , zoeken. 

'fastje, v. , --> jaste. 
'fastIeze, onregelm.v. Fêstlizze; vastleg

gen, vastliggen . 
'fastmetje, onregelm.v. Fêstmeitsje; vast

maken. 
'fastpakje, v. Beetkrije; vastpakken . 
'fastprate (dy), v. (Jin) fêstprate ; (zich) 

vastpraten . 
'fastretje, onregelm. v. Fêstreitsje; vastra

ken. 
'fastrone, v. Fêstrinne; vastlopen. 
'fastsatte, v. Fêstsette; vastzetten . 1. goed 

bevestigen. 2. gevangen zetten . 3. vast
praten . 

'fas tschruve, v. Fêstskroevje; vastschroe
ven. 

'fastsitte, st. v. Fêstsitte; vastzitten. It seil 
sit jast oon de mast, het zeil zi t vast, is 
bevestigd aan de mast. # Dat sir sà jast 
as Haarlem, dat zi t ontzettend stevig 
vast. - oon, vastzitten aan (bevestigd zijn 

faut 

aan, verbonden zijn met; met zich bren
gen). It bergjenjan de lading en oles wat 
deroon jast sir, het bergen van de lading 
en all es wat eraan vast zit, wat dat met 
zich brengt. - op, vastzitten op, ver
oorzaakt worden door (m.b.t. stagnatie). 
It sit jast op it jiJd, het zit vast op het 
geld, de stagnati e heeft een financiële 
oorzaak. 

'faststain, onregelm. v. Fêststean; vast
staan. Dat stie by my jast, dat staat bij 
mij vast, dat is voor mij een uitgemaakte 
zaak. 

'faststelle, v. Fêststelle; vaststellen. 1. be
palen , fi xeren. 2. constateren . 

'faststeIling, -[stdllJ] s. m., -en. Fêst
stelling; vaststelling. 1. bepaling, besluit. 
2. constatering. 

fat, [far] s.n ., -ten,fote [h ta]. Fet; vat, ton . 
# Ut in eeuwr - toopje , uit een ander 
vaatje tappen, iemand anders toespreken 
of behandelen dan te voren. - Wat yn it -
si!, jersieuwre net, wat in het vat is, ver
zuurt niet. 

'fatber, [fadoor] adj . Fetber; vatbaar. # -
jeur .. . , vatbaar voor ... 

'fatje, [fat ja] v. *, ik jatje, dà joteste 
[f:J: tasta] , hy jote [f::>: ta] , wy, j e, jimme, jà 
jatje; jote , jote. Fetsje; vatten, grijpen, 
beetpakken. 

faud, [fa.~t] s.m., -en [fa.~dan] ; 'faude, 
[fa.~da] s.m., -no Fald; vouw, plaats waar 
iets gevouwen is. # Yn 'e - tere, (op)vou
wen. Yn 'e - leze, (op)gevouwen zijn. Wat 
yn 'e -en tere , <Fr.> wat yn 'e jarnkste 
falde(n) beli zze, slaan ; iets in de beste 
vouw slaan, iets met de mantel der liefde 
bedekken . --> jeeuw, liefde, teer. 

'faude, s. m. , --> jaud. 
'faudje, [fa.~dja] v., jaude, jaude . Fäldzje; 

vouwen, in vouwen leggen. # De haune 
-, de handen vouwen. - , jeeuwe, tere. 

'faundelje, [fa.~ndalja] v., jaundele, jaun-
dele; 'faunderje, [fa.~ndarja] v. , jaun
dere,faundere. Fandelje; bijeenzamelen. 

'faunderje , v. , --> jaundelje. 
faut, [fa.~t] s. m., -en. Flater, fout; fout, 

onjuistheid, onvolkomenheid. --> flater. 
faut, [fa . ~t] adj . Mis, ferkeard ; fout, mis, 

onjuist, verkeerd. 



febrewaarje 

febre'waarje , s.m., -> febreIVarris. 
febre 'ware, s.m., -> febrewarris. 
febre'wary, .m., -> febreIVarris. 
febre'warris, [fe:bravaras] ; febre'ware, [fe:-

brava: ra] ; febre'wary, [fe:brava:ri] ; fe
bre 'waarje, [fe:brava:rja] ; s. m. Febre
wa31"je; februari . 

fe'bryk, [fabrik] s. f. & s. n . ... , -e (als s. f. ), 
-en '" (als s.n.). Fabryk; fabriek. 

'fechte, [fE: xta] V., fe chtte, fe cht. Fjochtsje; 
vechten. # - f eur ... , vechten , strijden 
voor ... , moeite doen ... te bereiken. - om 
.. . , vechten, strijden , wedijveren om ... 

fechte'ree, [fE:x tare:] s. m., -ën. Fjochterij ; 
vechterij , vechtpartij. 

'fechtersbaas, [fE:xta(r)z]- s.m. Fjochters
baas; vechtersbaas. 

fede'raasje, [fe:dara: sja] s.m., -s. Fede
raasje; federatie. 

fe'dtisje, [fadüsja] s.m. In : (Gin) - haIVwe 
yn ... , (geen) fiducie, vertrouwen hebben 
lil .. . 

fee, [fe:] s.n. Fee; vee, verzamelnaam voor 
de tamme viervoetige dieren die om hun 
melk, wol, vlees enz. gehouden worden. 

fee, [fe:] s.f. , -ë. Fee; fee, sprookjesvrouw. 
fee, [fe:] interj . Fij , foei, fuoi ; foei , uitroep 

van afkeuring, afkeer of afschuw. -
dach!, foei toch! 

fee, [fe:] adj. (alleen als naamwoordelijk 
deel van het gezegde). Fij ; afkerig, wars. 
# - wazzefan, <Fr.> fij wêze fan; afkerig, 
wars zijn van. -> oofkerich, wars. 

'feebeslach, s. n. Beslach fee; veebeslag. 
'feebieuwr, s.m. Greidboer; veeboer. 
feech , [fe:x] s.m., fegen [fe:gan]. Feech; 

veeg, beweging van vegen. Jo juech him 
in -, zij gaf hem een veeg, een klap. # 
Dy, ien in - om 'e hole jaan, <Fr.> jin , 
immen in feech om 'e holle jaan; vluchtig 
zijn, iemands gezicht wassen. fooie, 
reer, sleek, streek. len in - ut 'e panjaan, 
iemand een veeg uit de pan geven, ie
mand een schimpscheut geven. I n - ut 'e 
pan kreje , een veeg uit de pan krijgen , 
een schimpscheut krijgen . 

'feedakter, s. m. Feedokter; veearts, dieren
arts. 

'feefuer, s.n. Feefoer, feefretten ; veevoer. 
'feekaiper, s. m. Feekeapman ; veehande-

laar, veekoopman, veekoper. 
'feemarkt, s.m. Feemerk; veemarkt. 
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feer, [fl .ar] s. f. , -eo Fear; veer, veder, 
vogel veer. De - fan in harleuzje, klak , de 
veer van een horloge, klok. De f ere yn in 
silling , de veren in een zitting. # As in -
ieuIVrieuwn fjain, <Fr.> opfleane as in 
bosk fearren; opvl iegen (in haast of 
toorn). Gin -, <Fr.> giin fear ; geen zier, 
niets. -> gesterkeum, kêle, keum, 
keurnstekêle, pest, scheet, sier. Mooi de 
kap yn 'e fe re sille , <Fr.> mei de kop yn 
'e fearren sitte; de veren laten hangen, 
neerslachtig, lusteloos, moedeloos zijn. 
Mooi in eeuwrmans fere p ronkje, met 
andermans veren pronken, met ander
mans werk eer of roem verwerven . -> 

gruef, heer, licht. 
feer, [tI.ar] s. n., -en. Fear; veer, beurtveer. 
'feerbeut, s.f. Fearboat; veerboot. 
'feerdam, s.m. Feardaam; veerdam. 
'feerhtis, s.n . Fearhûs; veerhuis. 
'feerje, [fI.arja] v. , fere, fere . Fearje; ve

ren , veerkrachtig zijn of bewegen. 
'feerjild, s. n. Fearjild; veergeld. 
'feerkracht, s. f. & s.m. Fearkrêft; veer

kracht. 
feer'krachtich, adj. Fearkrêftich; veerkrach

tig. 
'feerman, s.m. , -jued [jü.at]. Fearman; veer

man. 
'feerschaaf, s.f. Fearskaaf; veerschaaf. 
'feerschipper, s.m. Fearskipper; veerschip

per. 
feers(d(e», -> fere. 
feert, [fI.a(r)t] s.m. In: Yn 'e - wazze, 

opgetogen zijn . Jo wie helendal yn 'e -, 
zij was helemaal opgetogen, verrukt. 

'feertjinst, S. I11 . Feartsjinst; veerdienst. 
'feesiekte, S. I11 . Feesykte; veeziekte. 
feest, [fe:st] s. n. , -en. Feest; feest. # It is -, 

het is feest , er wordt een feest gevierd. 
Op iT -, op het feest. 

'feestdei, s.m. Feestdei; feestdag. # De 
feestdagen, de christelijke feestdagen. 

'feestfiere, v. Feestfiere; feestv ieren. 
'feestjaune, S.I11. Feestjûn ; feestavond. 
'feestje, [fe:s(t)ja] v. , ik feestje [fe:s(t)ja], 

do feesteste , hy fe este, wy, j e, jimme, jà 
feestje [fe:s(t)ja] ; f eeste , feeste. Feestje; 
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fees ten, feestvieren. 
'feestliet, s. n. Feestliet; feestlied. 
'feestlik, [fe:stlak] adj. & adv. Feestlik; 

fees tel ij k. 
'feestlikheid, -[hE. i t] s. m., -heden [he:

dan ]. Feestl ikheid ; feestel ijkheid. 
' feestmiel, s. n. Feestmiel; feestmaa l. 
feeuw, [fE. ~ ] s. m. *, -en. Fiild; vouw, plaats 

waar iets gevouwen is. --> faud, teer. 
feeuwd, s.m., --> feeuwr. 
'feeuwe, [k l<l a] v. *, feeuwde , feeuwd. 

Fiildzje; vouwen, in vouwen leggen. --> 

fa udje, tere. 
feeuwn, - , fi ine. 
feeuwr, [fE . ~r] s. m., -en; feeuwd, [fE. ~t] 

s. m. , -en [fE .~dan] . In : In - hai , een dub
bele voer hooi. --> reed, weide. 

'feewooin, s. m. Feewei n; veewagen. 
'fege, [fe:ga] v., feegde, feegd . Fege; ve

gen, snellen, stui ven, vli egen, zich snel 
voortbewegen. Jà feegden hier, us 
feu rby, zij stoven, vlogen hier, ons voor
bij . De wiin feegde ieulVr it straun , de 
wind waa ide krachtig over het strand , er 
waaide een krachtige wind over het 
strand . --> fooie. 

fe'guer, [fagü. ar] s.n ., -en. Figuer; fig uur. 
fe'guerlik, [fagü.arlak] adj . & adv. Figuer

lik ; fig uurlijk, overdrachtelijk. 
fe' gUersaach, s.f. Figuerseage; fig uurzaag. 
'feilieh, [fE. i lax] adj. & adv.,feiliger [fE . i

lagar], -st. Feilich; veilig. 
'feilichheid, -[hE. it]; 'feiligens, [fE .ila

gan(t)s]; s.m. Fei lj chheid, fei ligens; vei
ligheid . 

'feilichheidsspjald, s.f. Feili chheidsspje l-
d(e); veiligheidsspeld. 

'feiligens, s. m. , --> feilichheid. 
'feiling, [fE. illlJ] s.m ., -en. Feiling; veiling. 
fein, [k i n] adj . « Ned.) . Moai ; fij n, mooi, 

heerlij k, pretti g . Dat is -, dat fl int er -, 
dat is fijn, da t vi ndt hij fijn. Dat is - feur 
dy, dat is fijn voor je. 

reis, - , frieze . 
feit, [ki t] s. n., -en. Feit; feit. 
'feitlik, [fE. i t lak] adj . & adv. Feitli k; fei

telijk. - het er eeuwngelyk, feite lijk, in 
feite heeft hij ongelijk. 

feizen, - , frieze. 
fe'kansje, [fakan(t)sja] ; fe 'kaunsje, [fa-

femyljegraf 

ka . ~ n ( t)sja] ; s. m., -s. Fakiinsje; vakantie. 
# De gotte -, de grote vakan ti e, de zo
mervakanti e. - hawwe, vakantie hebben . 
It is -, het is vakantie. Mooi, op -, met, 
op vakantie. 

fe'kansjedei, s. m. Fakiinsjedei ; vakanti e
dag. Fekansjedagen, vakantiedagen, va
kantie. 

fe'kansjewerk, s.n. Fakiinsjewurk; vakan-
tiewerk. 

fe'kaunsje, s. m., --> fekansje. 
'fekke, [fEka] s.f. Fekke; feeks , helleveeg. 
fel , [fEl] adj. , -Ier, -st. Fel (in bet. 1), rul (in 

bet. 2); fel. 1. de zi ntu igen sterk treffend. 
Felle kleuren, felle kleuren . 2. hevig, 
sterk . In felLen wiin, een felle wind. 

fe'laartjen, [fa la :rtjan] s.n. t, felaartjes 
[fala: rtjas]. Sneinsskelkje; half wi t schortje 
voor de zondag. 

felch , s.m ., --> fel/ing. 
'feIe, [fe: la] v. In : len, wat (net) - kinne, ie

mand, iets (ni et) kunnen velen, uitstaan, 
verdragen. Dà kiste aik niks -, jij kunt 
ook n iets velen . 

'feIe, [fe: la] v.,feelde,feeld. Fiele ; voelen. 
Sà fee l ik dat, zo voel ik dat, zo is mijn 
gevoelen aangaande di e zaak. Dat fee lt 
swier, dat voelt zwaar (aan). # Dy ... -, 
zich ... voelen. Hy fee lt him der fe ilich , 
hij voelt z ich daar veilig. Dy - /ie te, zich 
laten voelen, voelbaar aanwezig zijn. De 
kaude lat him ne -, de kou laat zich nu 
voele n. - feur ... , voelen voor ... , belang
stell ing, hart hebben voor ... 

rele, --> fi l. 
'feIebIom, [fe: la]- s.f. Flinterblom ; vlinder

bloem . 
'felenat, [fe: la]- s.n . Flin ternet; vli ndernet. 
'felling, [fEl u) ] s. m., -en; felch, [f!:lx] s.m., 

fe lgen [fElga n]. Fel/ing, felch ; vell ing 
(van een wiel). 

fe'mylje, [fami lja] s.m ., -s. Famylje; fa
milie. # Fiere, nooie -, <Fr.> fiere, neie 
fam ylje; mensen tot wie men in een ver
re, nauwe graad van verwantschap staat. 
- wazze (fan) , fami lie zij n (van), verwant 
zijn (aan) . 

fe'myljefeest, s. n. Famyljefeest; fam ilie
fees t. 

fe'myljegraf, s.n . Fam yljegrêf; fam iliegraf. 



femyljelid 

fe'myljelid, s. n. Famyljelid ; familielid. 
fe'myljewapen, s. n. Famyljewapen ; fami

liewapen. 
fe'naatjen , [fana:tjan] s. n., fenaatjes [fa

na :tjas]. Rinterke, flit (t)erke; dun sneetje 
(brood). 

fe'nansjes, [fanan(t)sjas] s.plur. Finänsjes; 
financiën . --> fynansjeel. 

fene, --> fin. 
fe'niin, s.n ., - ) fenyn. 
fe'niinich, [fani:nax] adj . Feninich ; ve

nijnig. -, feniinige kaud, venijnig, vinnig 
koud . 

fe'nylje, [fanilja] s. m. Fanylje; vani lle. 
fe'nylje-ys, s.n. Fanylje-ii s; vanille- ijs. 
fe'nyljesUkker, s.m. Fanyljesûker; vanille-

suiker. 
fe'nyn, [fanin] ; fe'niin, [fani :n] ; s.n. Fe

nyn ; venijn. fn keel fol -, een mond vol 
venijn , een mond die allerlei boosaardige 
of lasterlijke dingen zegt. 

fer-, [far]- (gevolgd door een klinker of h), 
[fa]- (gevolgd door een medeklinker) 
pref. fer -; ver -. 

ferabbe'rere, adj ., - ) feralterere. 
fer'achting, [fariixtl1J] s.m. Ferachting; ver

achting. 
fer'achtje, [farax(t)ja] v. Ferachtsje; ver

achten . 
fer'achtlik, [faraxtlak] adj . Ferachtlik; ver

achtelijk. 
fer'airmje, [farairmja] v.,ferairme,ferair

me. Ferearmje; verarmen. 
fer'aiskje, v. Fereaskje; vereisen. 
feralte'rere,[faraltarLara] ; ferabbe'rere, 

[farabarLara] ; adj . Feralterearre; ont
daan , onthutst, ontsteld. Jà wie helendal 
-, ze was helemaal ontdaan , onthutst. 

fer'antweurding, s. m., --> f erantwezzing. 
fer'antweurdje, v. , --> f eranfWezje. 
ferant'weurdlik , [farantvö.a(r)dlak] adj. 

« Ned. ). Ferantwurdlik; verantwoorde
lijk. # - lVazze f eur, verantwoordelijk zjjn 
voor. fen - stelle (feur) , iemand verant
woordelijk stellen (voor). 

ferant'weurdlikheid , -[hE. l t] s. m. 
« Ned.) , -heden [he:dan]. Ferantwurdlik
heid; verantwoordelijkheid. 

fer'antwezje, v. '& ; fer'antweurdje, v. 
«Ned.). Ferantwurdzje; verantwoorden . 
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# Dy - (feur), zich verantwoorden (voor). 
It hes, slim te feranllVeurdjen hawwe, het 
zwaar te verantwoorden, te verduren heb
ben . 

fer'antwezzing, [farantvEzIlJ] s. m. '& ; fer
'antweurding, [farantvö.a(r)d4J] s. m. 
« Ned.) . Ferantwurding; verantwoor
ding. 

fer'auderje, [fara. !.ldarja] v., fe raude re, 
feraudere. Ferälderje; verouderen. Fer
audere(d), verouderd (oud geworden, met 
de uiterlijke kenmerken van een oud 
mens; uit de tijd, niet meer in gebruik, 
niet langer aan de eisen van de tijd vol
doend). 

fer'aundering, [fara.!.lndarlI)] ; fer'eeuw
ring, [farE. !.lrlI)]; s. m., -en. Feroaring; 
verandering, wijziging. # - fan ... , ver
andering van ... - fan weer, verandering 
van weer. Der is - yn komd, er is ver
andering in gekomen, de zaken zijn ver
anderd, hebben zich gewijzigd. Feur de 
-, voor de verandering, afwisseling, 
variatie. --> ferdyvendaasje. 

fer'aunderje, [fara.!.lndarja] v., feraunde
re , f eraundere ; fer'eeuwrje, [farE. !.lrja] 
v., fereeuwre , f ereeuwre. Feroarje; ver
anderen , wijzigen . Der faalt niks aan tà 
-n, er valt niet aan te tornen, men kan er 
niets aan veranderen . # - fan ... , ver-
anderen van .. . , veranderen wat ... be-
treft. Wat - yn ... , iets veranderen in .. . 

fer'aunderlik, [fara.!.lndarlak] ; fer'eeuwr
lik, [farE. ~lrlak] ; adj. Feroarlik; verander
lijk. 

fer'baasd, [faba:st] adj . Ferheard, fernuve
re; verbaasd. --> ferheersd. 

fer'bane, [faba:na] v. Ferbaarne; verbran
den. ft yten - !ie te, het eten laten ver
branden , het eten helemaal aan laten 
branden . Hy wie f erbaand lroch de wün 
en de son, hij was verbrand, zijn huid 
was pijnlijk rood geworden door de wind 
en de zon. - ) winter. 

fer'banne, [fabana] v., ferbande , ferband. 
Ferbalje, ferbanne; verbannen. 

fer'banning, [fabanII)] s.m., -en. Ferbal
ling, ferbanning ; verbanning. 

fer'bastering, [fabastar4J] s.m. Ferbaste
ring; verbastering. 



fer' basterje, [fabastarja] v.,ferbastere, 
fe rbastere . Ferbasterje; verbasteren. 
Ferbastere(d), verbasterd. 

fer' battering, [fabatarlIJ] s.m. , -en. Fer
bettering; verbetering. 

fer' batterje, [fabatarja] v. , fe rbaffere, 
ferbaffere. Ferbetterje; verbeteren. Fer
battere(d) , verbeterd. 

fer' baun, [faba.\;ln] s. n. Ferban ; verband. 
1. bandage, windsel, zwachtel. 2. samen
hang. # Yn - mooi, in verband met. 

fer' baun, [faba.\;ln] ; fer'bond, [fabont] 
« Ned. ); s.n . Ferbûn ; verbond. 

ferbauwe'rere, adj., - , fe rbawerere. 
ferbawe'rere, [faba:varI.ara); ferbauwe

'rere, [faba.\;larLara] ; adj. Feralterearre; 
verbou wereerd. 

fe r'bedje, [fab~dja] v. , ferbedde , f erbedde. 
Ferbêdzje; verbedden. 

fer'beelde, v., -> ferbele . 
fer'beelding, s.m., -> ferbeling. 
fer'beeuwe, [fab~. \;la] v. Ferbouwe; ver-

bouwen. 1. kweken, telen (als gewas voor 
consumptie). lepels, kuem -, aardappe
len, koren verbouwen. 2. iets aan de 
bouw veranderen van. In hus -, een huis 
verbouwen . 

fer'beeuwing, [fab~.\;lllJ] s. m., -en. Ferbou
wing; verbouwing. 

fer'bele (dy), [fabe:la] v. , ferbeelde , fer
beeld; fer'beelde (dy), [fabe:lda] v.,fer
beeldde, fe rbee ld. (Jin) ferbele, ferbyld
zje; (zich) verbeelden. Wat mot dat - ?, 
wat moet dat verbeelden, voorstellen? Hy 
f erbeel(d)t him heel wat, hij verbeeldt 
zich heel wat, hij heeft een grote eigen
dunk. Dat f erbeel(d)ste dy maar, dat 
verbeeld je je maar, dat denk je maar, dat 
is helemaal niet zo. 

fer'beling, [fabe:lltJ) ; fer'beelding, [fabe:l
dlIJ] ; s.m. Ferbeüng, ferbylding; verbeel
ding. Dat is -, dat is verbeelding, dat ver
beeld je je maar, dat is helemaal niet zo. 

fer'bergje (dy), [fab~rgja] v. (Jin) ferber
gje; (zich) verbergen. 

fer 'biede, [fabi.ada] st. v. Ferbiede; ver
bieden. Ferbain, verboden. 

fer 'biine, [fabi :na] st.v. Ferbine; verbin
den. 1. samenvoegen , aan elkaar vastma
ken. A oon B -, A aan B verbinden , A en 

ferbrukker 

B aan elkaar koppelen. 2. een verband 
leggen om, zwachtelen. In weeuwne -, 
een wond verbinden . 

fer'biining, [fabi:nllJ] s.m., -en . Ferbi nin g; 
verbinding. 

fer 'büningsteken, s.o. Ferbirungsteken; ver
bindingsteken. 

fer'büningswes, s.n . Ferbiningswurd; ver
bindingswoord. 

fer'byte, [fabita] onregelm.v. Ferbite; ver
bijten . 

fer'bittere(d), [fabltara(t)) adj . Ferbittere; 
verbitterd. 

fer'bittering, [fabltarllJ) s.m. Ferbittering; 
verbi ttering. 

fer'bjostering, [fabjostarIu] s.m. Ferbjus
tering; verbij stering. 

fer'bjosterje, [fabjostarja] v. , ferbjostere , 
ferbjostere. Ferbjusterje; verbijsteren. 
Ferbjostere(d), verbijsterd, verward, van 
streek (gebracht). 

fer'bleke, [fable:ka) onregelm.v. Ferblik
ke; verbleken. Ferblikt, verbleekt. # Hy 
ferblikt enferbloost der net fan , dat, het 
brengt hem niet van z'n stuk. 

fer'blyf, [fablif] s.n., f erbliiven [fabli :van]. 
Ferbliuw; verblijf. 

ferbliine, - , ferblynje. 
ferbliiven, - , ferblyf 
fer'blynje, [fablinja] v., ferbliine [fa

bli :na] , ferbliine. Ferblynje; verblinden. 
Ferbliine(d), verblind. 

fer'bloze, [fablo:za] v. , ferbloosde, fer
. bloosd. - , ferbleke. 
fer'bod, [fa bot] s.n. , ferboden [fabo:dan]. 

Ferbod ; verbod. 
fer'bond, s.n. , -> ferbaun. 
fer'brakke, [fabraka] onregelm.v. Ferbrek

ke; verbreken . 
fer'breuje, [fabrö:ia) v. Ferbruie; verbrui

en, bederven. 
fer'brüzelje, [fabri :zalja] v., ferbriizele, 

ferbrii zele. Ferbrizelje; verbrijzelen. 
fer'bringe, [fabrlIJa] onregelm.v. Ferbrin

ge; doorbrengen , passeren (van tijd). 
fer'brUk, [fabrük) s.n. Ferbrûk; verbruik. 
fer'brUkke, [fabrüka) v. Ferbrûke; verbrui

ken. 
fer'brUkker, [fabrükar] s. m. , os. Ferbrû

ker ; verbruiker. 



ferbuelguedje 

fer'bóelgóedje, [fabü.algü.adja] V. , fer
bûelgûede, fe rbûelgûede . Ferboelguod
zje; publiek en bij opbod verkopen. - , 
stook. 

fer'bóge, [fabü :ga] v. Ferbûge; verbuigen. 
fer'bóging, [fabü:gl!]] s. m. Ferbûging; ver

buigin g. 
fer'daagje, [fada:gja] v. Ferstelle (in bet. 

1), bedarje (i n bet. 2); verdagen. 1. tot 
een nadere dag uitstellen. 2. terecht ko
men, verzeilen. -> fers iile. Wy motte net 
op lieger waal -, we moeten niet aan la
ger wal geraken. Hy is op It Amlaun, yn 
't bûttenlaunferdage hij is op Ameland, 
in het buitenland terecht gekomen, ver
zeild. 

fer'dakterje, [fadäk:tarja] v. Ferdoktelje; ver
dokteren. 

fer' dampe, [fadampa] v. Ferdampe; ver
dampen. 

fer' damping, [fadampl!]] s. m. Ferdam
ping; verdamping. 

fer'dediger, [fade: dagar] s.m. , -s. Ferdige
ner; verdediger. 

fer'dediging, [fade:dagl!]] s. m. Ferdige
ning; verdediging. 

fer'dedigje, [fade:dagja] v., fe rdedige, fer
dedige. Ferdigenje; verdedigen. 

fer'deeuwe, [fadq,la] v. In: - kinne, kun
nen verdragen, verduwen, verstouwen. It 
gestel kin it net -, het gestel kan het niet 
verdragen. 

fer'dele, [fade: la] v. Ferdiele; verdelen. # 
Ferdeeld, verdeeld, niet eensgezind. -
eeuwnder, verdelen onder. - yn, verdelen 
In . 

fer'delgje, [fadElgja] v., ferdelge , ferdelge ; 
fer'dylgje, [fadilgja] v., fe rdylge, fer
dylge. Ferdylgje; verdelgen. 

fer 'deling, [fade: lII)] s.m. Ferdieling; ver-
deling. 

fer'derf, s.n., - , ferdOif 
fer'derflik, adj ., -> ferdorflik. 
fer 'dikke, [fadIka] ; fer'dikkemy, [fadIka

mi]; interj . Ferdikje, ferdikke; verdikke, 
verdikkie. # Ferdikke nach iensen tà, 
fe rdikke nach-en-tà, <Fr.> ferdikke noch 
(oan) ta; verdikkeme, verdikkemisch, wel 
verdikke. -> patferdikke. 

fer'dikkemy, interj. , - , f erdikke . 
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fer'dylgje, v. , 'ferdelgje. 
ferdyven'daasje, [fadivanda:sja] s. m. Fer

divedaasje; ontspanning, vermaak. Som
mers is der heel wat - op it eilaun, 's zo
mers is er veel vertier op Schiermonnik
oog. # Feur de -, voor de afwisseling, 
variatie, verandering. -> feraundering. 
Feur de - dogge IV)' it ne 'reis sà, voor de 
afwisseling doen we het nu eens zo. - , 
dyvendaasje, omtspanning. 

fer'domd, [fadom(p)t] adj . & interj . Fer
domd; verdomd. 

fer'domme, [fadoma] interj . Ferdomme; 
verdomd, vervloekt. # - nach iensen tà, -
nach-en-tà , <Fr.> ferdomme noch (oan) 
ta; wel verdomd. 

fer'donderje, [fadondarja] v. Ferdonderje, 
ferdonderjeie; verkwisten, verspillen. 

ferdonkere'maanje, v. , -> fe rtjosteremoon
je. 

fer'doovje, [fado:vja] v., fe rdove, ferdove; 
fer'dove, [fado: va] v., ferdoofde, f er
doofd. Ferdövje; verdoven. 

fer'dorf, [fadorf] ; fer'derf, [fadErf]; s.n. 
Ferdjer ; verderf, ondergang. 

fer'dorflik, [fadorf1ak]; fer'derflik, [fa
dErf1ak] ; adj . Ferdjerlik; verderfelijk, fu
nest. 

fer'dory, [fado.ari] in terj . Ferdoarje; ver
dorie. # - nach iensen tà, - nach-en-tà, 
<Fr.> ferdoarje noch (oan) ta; potver
dorie, potverdriedorie, wel verdorie. - , 
patferdory . 

ferdörste, - , f erdorve. 
ferdört, - , ferdorve. 
fer'dorve, [fadorva] st.v., ik fe rdoif, dà 

ferdorste [fad::>: sta], dà ferdoifste, hy fer
dort [fad::>: t], hy ferdoift, IV)', j e, jimme, 
jà ferdorve ; ferduer [fadü .ar], fe rduem 
[fadü.a(r)n]. Ferdjerre; verderven. 

fer'dove, v., -> fe rdoovje . 
fer'doving, [fado:vl!] ] s.m. Ferdöving; ver

doving. 
fer'draachsum, [fadra :xsam] adj . Fer

draachsum ; verdraagzaam. 
fer'draachsumens, [fadra:xsaman(t)s]; 

fer'draachsumheid, -[hE. i t]; s.m. Fer
draachsumens, ferdraachsumheid ; ver
draagzaamheid. 

fer'draachsumheid, s. m., -> fe rdraachsu-
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mens. 
fer' drach, [fadrax] s.n ., ferdraggen [fa

dragan] . Ferdrach ; verdrag. 1. over
eenkomst, convenant, pact. 2. in : Mooi -, 
met verdrag, met beleid, met omzichtig
heid. 

fer' drage, [fadra:ga] st.v. Ferdrage, fer
neare; verdragen . # - kinne , kunnen ver
dragen. 

fer' drieuwe, [fadri .ya] st. v. Ferdriuwe; 
verdrijven . - , tiidferdryf. 

fer' dringe, [fadrll]a] st. v. Ferkringe; ver
dringen. 

fer' drinke, [fadrlI]ka] st. v. Ferdrinke; ver
drinken. 1. drinkend slijten (van de tijd), 
aan drinken uitgeven (van geld). 2. in het 
water (doen) omkomen. It ben is yn in 
slait ferdranken, het kind is in een sloot 
verdonken . 

fer'drinking, [fadrlIJklu] s.m. Ferdrinking; 
verdrinking. 

fer' drooie, [fadro:ia] v. Ferdraaie; ver
draaien . # Fe rdrooid, verdraaid, ver
wrongen . It -, het verdraaien , vertikken , 
besli st weigeren. --+ fertikke. 

fer'drugje, [fadrügja] v. Ferdroegje; ver
drogen. Fe rdrûge (d) , verdroogd. 

fer' drukke, [fadröka] v. Ferdrukke; ver
drukken. 

fer' drukking, [fadröklI]] s.m. Ferdruk
king; verdrukking. # Yn 'e -, in de ver
drukking. 

ferduer(n), - , ferdorve. 
fer'durje, [fadörja] v. FerduOlje; verduren, 

du lden, doorstaan. 
fer'dwaan, [fadya:n] onregelm. v. Fer-

dwaan; verdoen. 
ferdweeuwn, --+ ferdwiine. 
ferdwenen, - , ferdwi ine. 
ferdwi ile, - , ferdwylje . 
fer' dwüne, [fadyi :na] st.v., ferdweeuwn 

[fadYE. yn] ; ferdweeuwn, ferdlVenen [fa
dye: nan] « Ned.); fer'dwiinje, [fadyi:n
ja] v., ferdwiine, ferdwiine. Ferdwine; 
verdwijnen . 

fer'dwiinje, v., --> ferdwiine. 
fer'dwylje, [fadyilja] v., ferdwiile [fa

dyi: la],ferdwiile. Ferdwale; verdwalen. 
'fere, [fl.ara] v. .... , feersde [fl.azda], 

fe ers(d) [fl.as(t)]. Fiere; voeren , leiden . 

fereursaakje 

--> fiere . 
fer'edelje, [fare:dalja] v., fe redele, f er

edele. Feredelje; veredelen . 
fer'eerder, [farI.a(r)dar] s.m., -s. Ferear

der ; vereerder. 
fer'eerje, v. Ferearje; vereren . 
fereeuwnder'stelle, v. Ferûnderstelle; ver

onderstellen, vooronderstellen . --+ eeulVn
dersfelle. 

fereeuwnder'stelling, -[stdlI]] s.m., -en. 
Ferûnderstelling; veronderstelling, voor
onderstelling. 

fer'eeuwngelokje, [farql~)9alokja] v., fer
eeuwngelokke, fereeuwngelokke. Ferûn
gelokje; verongelukken . 1. (bij , door een 
ongeluk) omkomen . --> fereeuwngemakje. 
2. vergaan, te gronde gaan (van een 
schip); schipbreuk lijden (van de beman
ning). In fereeuwngelokke(d) schip, een 
verongelukt, vergaan schip. Fereeuwnge
lokke(de) schiipe, verongelukte, vergane 
schepen . 3. mi slukken , niet worden wat 
men (ermee) voorhad toen men (eraan) 
begon. 

fer'eeuwngemakje, [farql.Qgamäkja] v., fer
eeuwngemakke, fereeuwngemakke . Fer
ûngemakje; verongelukken, (bij, door een 
ongeluk) omkomen. --> fereeuwngelokje. 

fereeuwnt'schuldigje (dy), [farE. yntsxöl
dagja] v. « ed.), fereeuwntschuldige , 
fereeuwntschuldige. (Jin) ferûntskuldig
je; (zich) verontschuldigen. 

fer'eeuwring, s.m., --> feraundering. 
fer'eeuwrje, v., --> feraunderje. 
fer' eeuwrlik, adj., --> feraunderlik. 
'feren, [fl.aran] adj . Fearren ; veren. In -

bed, een veren bed. 
fer'ering, [farI.arllJ] s.m. Ferearing; ver

enng. 
fer'eurdeelje, v. Feroardielje; veroordelen. 

# - tat, ta ... , veroordelen tot ... 
fer'eurdeling, [farö.arde: lu]] s.m., -en. 

Feroardieling; veroordeling. 
fer 'eurleuvje, [farö.arlö:vja] v. «Ned.), 

fereurleuve, fereurleuve. Tastean, talitte; 
veroorloven. # Dy wat (net) - kinne, zich 
iets (niet) kunnen veroorloven, permit
teren . 

fer'eursaakje, [farö.arsa:kja] v., fereursa
ke,fereursake. Feroarsaakje; veroorzaken. 



fereUl·saker 

fer'eursaker, [farö.arsa:kar] s.m., -s. Fer
oarsaker; veroorzaker. 

fer'faal , [fafa:l] s. n. Ferfal; verval. # Yn -, 
in verval. - fan krachten, verval van 
krachten. 

fer'faigje, [fafaigja] v. , fe lfa ige , feifaige. 
Ferdi zenje; vervagen. Feifaige(d), ver
vaagd. 

fer 'fale, [fafa:la] st. v. Ferfalle; vervallen. 
Feifalen, vervallen , bouwvallig. # - yn, 
vervallen in , terugkeren naar (iets dat als 
ongunstig opgevat moet worden). 

fer'falje, [fafälja] v.,feifalle,feifalle. Fer
felje; vervellen. 

fer'falsking, [fafälsklt.J] s.m. , -en. Fer
falsking; vervalsing. 

fer'falskje, [fafälskja] v., ferfalske, felfal
ske. Ferfalskje; vervalsen. Feifalske(d), 
vervalst. 

fer'faltjen, [fafältjan] s. n ., felfaltjes [fa
fältjas]. Ferfaltsje; vervalletje, douceurtje. 
- > ynstreujer. 

fer'fange, [fafä1Ja] v. Ferfange; vervangen. 
# It ien - tI·och it eeuwr, het een ver
vangen door het ander. 

fer'fanging, [fa fä1J lIJ] s.m. Ferfanging; 
vervanging. 

fer'faskje, [fafäskja] v., Ferfarskje; ver
versen. 

fer'feerje, [fafl.arja] v., fe ife re , felfere. 
Ferfearje; ruien, ververen (van vogels). # 
Yn 't -n wazze, aan , in de rui zijn . --> 

ferh ielje. 
fer'fele (dy), [fafe:la] v. , feifeelde, fer

feeld. (Jin) ferfele; (zich) vervelen. 
fer'felend , [fafe:lant] adj . Ferfelend; verve

lend (saai ; onaangenaam). 
fer'feling, [fafe: lllJ] s.m. Ferfeling; verve

ling. 
fer'fjain, [fafjain] onregelm.v. Ferfleane; 

verv li egen . 
fer'flaigje, [faftaigja] v., feiflaige, fer

jlaige. Ferfleagje; vervlagen, de vorm 
van vlagen aannemen. De mist feifla ige 
ieuwr de straun., de mist begint zich als 
vlagen over het strand te vertonen, te be
wegen. 

fer'flokke, [faftoka] v. Ferftokke; vervloe
ken. 

fer'flokking, [fafloklt)] s.m. , -en. Ferflok-
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king; vervloeking. 
fer'foIch, [fafolx] s.n. ,feifolgen [fafolgan]. 

Ferfolch; vervolg. # Yn 't -, in het ver
volg, voortaan. 

fer'foIchferhaal, s.n. Ferfolchfer haal; ver
volgverhaal. 

fer'folgens, [fafolgan(t)s] adv. « ed.). 
Dêrnei ; vervolgens. --> demooi. 

fer'folging, [fafolgllJ] s.m., -en. Ferfol
gi ng; vervolgi ng. 

fer'folgje, [fafolgja] v. Ferfolgje; vervol
gen. # Wedt feifolge, wordt vervolgd. 

fer'folje, [fafolja] v. Ferfolje; vervullen. 
fer'folling, [fafolIl) ] s. m. Ferfolling; ver

vuiling. # Yn - gain, in vervulling gaan, 
vervuld worden. 

fer'forming, [faformlI)] s.m ., -en. Ferfoar
ming; vervorming. 

fer'formje, [faformja] v., ferforme, feifor
me. Ferfoarmje; vervormen. Felfonne(d), 
vervormd. 

fer'fraimdje, [fafraimdja] v., fe Ifra imde , 
feifra imde. Ferfrjemdzje; vervreemden. # 
- fan, vervreemden van. 

fer'frette, dy, [fafrEta] st.v. Jin ferfrette; te 
veel vreten , zich overeten. 

fer'frieskje, [fafri .askja] v., feifrieske, fer
frieske. Ferfryskje; verfriesen, in het 
Fries vertalen. In feifrieskeden klank, 
een naar het Fries zwemende klank. 

fer'fóeging, [fafü.agu)] s.m. Bûging; ver
voeging, conjugatie. 

fer 'fóegje, [fafü.agja] v. Bûge; vervoegen, 
conjugeren. 

fer'fóer, [fafü.ar] s.n. Fertier; vervoer. 
fer'fóere, [fafü.ara] v. Fertiere; vervoeren. 
fer'fóermiddel, s.n . Fertiermiddel ; ver-

voermiddel. 
fer'gaalje, [faga: lja] v., fergale, ferga le. 

Fergalje; vergallen . 
fer'gadering, [faga:darllJ] s.m. «Ned.), 

-en. Gearkomste, fergearring; vergade
ring, georganiseerde bijeenkomst. 

fer'gaderje, [faga:darja] v. « Ned. ), ferga 
dere , fergadere. Gearkomme; vergade
ren , een vergadering houden. 

fer'gain, [fagain] onregelm.v. Fergean; 
vergaan. Sà ferging it deze keer aik, zo 
ging, verliep het deze keer ook. De tiid 
fe rging , de tijd verging, ging voorbij. 
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Der binne fo le schiipe ferg ien, daar zijn 
veel schepen vergaan, ten onder gegaan. 
Fergien heeuwt, f ergiene planten, ver
gaan, verrot hout, vergane, verrotte plan
ten. Hà is it himfergien?, hoe is het hem 
vergaan, wat is hem allemaal wederva
ren? # - fan hunger, teunt, vergaan van 
honger, dorst, erge honger, dorst hebben. 
Heren en sjain f erg ie dy, horen en zien 
vergaat je, er is een oorverdovend lawaai. 
It si! dy dernooi -, het zal je ern aar 
vergaan, je zult loon naar werken krij 
gen. 

fer' gairbak, [fagal r]- s.f. Fergear(ders)
bak; vergaarbak. 

fer'gairje; fer'garje ; fer'gerje ; v. Fer
gearje, fergarje; vergaren. - , gairje. 

fe rgait, --> ferjette. 
fe rgalo'peerje, dy, [faga:lo:pLarja] v.,fer

galopere, fergalope re; fergalo'pere, dy, 
[faga:lo:pI.ara] v. , ferga lopeersde [faga: -
10:pI.azda], ferga lopeers( d) [faga : 10: 
pLas(t)] « Ned.). Jin ferhastigje, jin fer
si nne; zich vergalopperen, al te voortva
rend te werk gaan (en daardoor fouten 
maken). 

fe rgalopeers(d(e», --> fe rgalopere. 
fe rgalo'pere, dy, v., --> fe rgalopeerje. 
fer'ganklik, [fagalJk1ak] adj. Fergonklik; 

vergankelijk. 
fer'ganklikens, [fagalJ klakan(t)s]; fer

'ganklikheid, -[hE. i t]; s.m. Fergonk
likheid; vergankelijkheid. 

fer' ganklikheid, s. m., --> ferganklikens. 
fer'gapje, [fagapja] v. Fergapje; vergapen. 

# Dy - oon, zich vergapen aan, in grote 
verwondering (blijven) kijken naar. 

fer 'garje, v. , - , fe rgairje. 
fer'geelje, [fage:lja] v., fe rgele , fergele. 

Fergielje; vergelen. Fergele(d), vergeeld. 
fer'gees, adj . & adv. , --> fergee uws. 
fer'geeuws, [fagE .\;I s]; fer'gees, [fage:s]; 

adj . & adv. <Fr. :> Fergees. 1. tevergeefs, 
vergeefs, vruchteloos, zonder resultaat. 2. 
gratis, om niet, zonder dat er betaling 
voor gevraagd wordt. 

ferge'lyking, [faga likl1J], [fErgaliklIJ] s.m. , 
-en. Ferliki ng; vergelijking. 

ferge'lykje, [faga likja], [fE rga likja] v., fer
gelyke,fergelyke. Ferlykje; vergelijken. # 

ferguezje 

Wat - mooi ... , iets vergelijken met .. . 
fer'gerje, v. , --> fergairje . 
fer'gif, [fa gIf] s.n., -fen. Fergif; vergif, ver

gift. 
fer'giffenis, [fagIfanls] s.m. Ferjeffenis; 

vergiffenis. 
fer'giftich, [fagIftax] adj. Fergiftich ; ver

giftig, gift ig. 
fer 'giftiging, [faglftagllJ] s. m., -en. Fer

giftiging; vergiftiging. 
fer'giftigje, [fagIftagja] v., fergiftige, fer

giftige. Fergiftigje; vergiftigen . 
'fergje, [fErgja] v. , fe rge, f erge . Fergje; 

vergen, eisen, vorderen. # Wat fan ien -, 
iets van iemand vergen, eisen. 

fer' gonning, [fagonIIJ] s . m. , -en. 
Fergunning; vergunning. 

fer'gotgles, [fagodg1Es] s. n. Fergrutglês; 
vergrootglas. 

fer'gotje, [fagot ja] v. , fergotte, fergo tte. 
Fergrutsje; vergroten . 

fer'gotting, [fagotlIJ] s.m. , -en. Fergrut
ting; vergroting. 

fer'greuje, [fagrö:ja] v. Fergroeie; ver
groeien. Fe rgreud, vergroeid, krom ge
groeid, mi svormd (van het Lichaam). --> 

fenveensen, misweensen. 
fer'grieme, [fagri .ama] v. <Fr.:> Fergrie

me. 1. verkwisten, vermorsen, verspillen. 
--> spilIe . 2. vernielen, stukmaken. # Ik 
kin dy jonge wal -I, ik zal hem ver
morzelen !, ik zal bern ik weet niet wàt 
doen! Dy salm wal - kinne, je zelf wel 
kunnen opvreten (van spijt, wroeging). 

fer'griizje, [fagri: zja] v. fe rgriize , fer
griize. Fergriizje; vergrijzen. 

fer'gryp, [fagrip] s.n., -en. Fergryp; ver
gnJp. 

fer'grype, dy, [fagripa] (st. )v. Jin fergripe; 
zich vergrijpen. # Dy - oon ... , zich 
vergrijpen aan ... 

fer'gueding, [fagü.adltJ] s. m., -en. Fergoe
ding; vergoeding. 

fer 'góedje, [fagü.adja] v., fe rguede, fer
guede. Fergoedzje; vergoeden. 

fer'guedlikje, [fagü.adlakja] v. , fergued
like, ferguedlike. Ferguodl ikje; vergoel ij
ken. 

fer'guezje, [fagü.azja] v. Ferh unje; vergui
zen. --> guezje. 



fergu ldje 

fer'guldje, [fagöldja] v.,fergulde,fergulde. 
Fergu ldzje; vergu lden. # Fergulde \Vazze, 
verguld, beel blij zijn. Fergulde wazze 
mooi, verguld, zeer ingenomen zijn met. 

fer'haal , [farha: l] s. n., ferhalen. Ferhaal; 
verhaa l, vertelling, verslag. # IT - dwaan , 
een (in de context bekend) verhaal ver
tellen. It aude -, het oude, bekende ver
haal. 

fer 'haal, [farha: l] s.n . Ferhaal; verhaal. 1. 
schadeloosstelling, vergoeding. (G in) -
ha IV\Ve, (geen) verhaal hebben, (geen) 
schadeloosstelling, vergoeding krijgen. 
Der is (g in) - (op) , er is (geen) verhaa l 
(op) , er is (geen) scbadeloosstelling, 
vergoeding (voor) te krijgen . 2. in: Op 't 
- komme, op verhaal komen (even uit
blazen , uitrusten ; weer op krach ten ko
men ). 

fer'haaItjen, [farha: ltjan] s. n., ferhaaltjes 
[farha:l tjas). Ferh aaltsje, fer teltsje; ver
haa ltje, vertellinkje. 

fer'haisd, [farhai st] adj. Spliterich , strib
b(el)ich, wreed; schraal, ruig , ruw, met 
allemaal kleine barstjes door de in wer
king van de droge, koude lucht (van de 
opperhuid). -e haune, ruwe, schrale han
den . - ) splitterich, sprieterich. 

fer'hakstokje, [farh akstokja] v. , fer/wk
s fokke, ferhaksfokke ; fer'hapstokje, [far
hapstokja] v., f erhaps fokke, ferhapsfok
ke . Ferhakstikje, ferhakstûkje; verhak
stukken, verhapstukken. Jà hiene heel 
wat ta -n, zij hadden heel wat te be
praten. 

fer'hapstokje, v. , - ) ferhaks tokje. 
fer'haude, dy, st.v. [n : Dy - ta, zich ver

houden tot. 
fer'hauding, s.m., -en. Ferh alding; ver

houding. 
fer'haundeling, [farha.!cIndallr]] s.m., -en. 

Ferhanneling; verhandeling. 1. bet ver
handelen . 2. betoog, vertoog. 

fer'haundelje, v. Ferhan nelje; verhande
len. 

fer'heerliking, [fa rhI. a(r)lakIu] s. m. Fer
bearliki ng; verheerl ij ki ng. 

fer'heerlikje, [farhI.a(r)lakja] v., fe rheer
like, ferheerlike. Ferhearlikje; verheerlij
ken. 

108 

fer'heersd , [farhl.ast] adj . Ferheard; ver
baasd, verwonderd. Hy seich -, dà 't er 
dat heersde, hij keek verbaasd op, toen 
hij dat hoorde. ) f erbaasd. 

fer'heiging, [farhE.iglr]] s.m. , -en. Ferhe
ging; verhoging. 

fer'heigje, [farhE.i gja] v.,ferheige,ferhei
ge. Ferheegje; verhogen . In ferheigeden 
jlûer, een verhoogde vloer. # Dy salm -, 
zich verhogen, zich verheffen . 

fer'heistere(d), [farhE. i stara(t)] adj. Fer
heistere; ontsteld , verschrikt. - ) hees
trieh. 

fer'helderje, [farhddarja] v., ferheldere, 
ferheldere. Ferhelderje; verhelderen. 

fer'helje, onregelm .v. Ferhelje; verhalen. 
1. naar een andere ligplaats brengen (van 
een schip). 2. in : Wat op ien -, iets op ie
mand verhalen , bij iemand schadeloos
stelling, vergoedi ng voor iets krijgen. 

fer'hemeIte, [farhe:malta] s.n . Ferwulft; 
gehemelte, verhemelte. 

fer'here, v. Ferheare; verhoren. 
fer'heuge, [farhö:ga] v., ferheugde , fer

heugd ; fer'heugje, [farhö:gja] v. , fer
heuge, ferheuge. Ferbûgje; verheugen. # 
Dy - (ieuwr), zich verheugen (over). 

fer'heune, v. Ferhunje; honen, bespotten. 
fer'heur, [farhö.ar] s .n. , -en. Ferhear; ver

hoor, gerechtelijke ondervraging. 
fer'heven, [farhe:van] adj . Ferheven ; ver

heven, boven het gewone, alledaagse uit
gaand. 

fer'hezje, [farhEzja] v. Ferhurdzje; ver
harden. Ferhezze(d), ferhêze(d) , verhard, 
verstokt. 

fer'hierder, s. m. , -s. Ferhierder; verhuur
der. 

fer'hiere, v. Ferhiere; verhuren. # Dy -, 
zich verhuren, een bepaalde betrekking 
aanvaarden. 

fer'hierje, v. Ferhierje; verharen, de haren 
verli ezen (van mens), ruien (van dier) . # 
Yn if -n wazze , aan , in de rui zijn . -> 

feifeerje . 
fer'hilpe, st. v. Ferhelpe; verbelpen. 
fer'hinderje, v. Ferhi nderje; verh inderen. 
fer'hingje, onregelm. v. Ferhingje; ver-

hangen. # Dy -, zicb verhangen, zich 
door ophangi ng van het leven beroven. 
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ferhypo'teekje, [farhipo:te:kja] V. , ferh y
poteke,ferhypoteke . Ferhypteekje: verhy
pothekeren. 

fer' hippe, v. Ferhippe; verhippen, ver
rekken, creperen. - fan kaude , verhippen, 
verrekken van de kou. Ferhip!, verhip' , 
verrek ! (gezegd wan neer men (onaan
genaam) verrast wordt). } f errekke. 

fer' hipt, [farhlpt] adv. Ferhipt: verhipt, 
verdomd, verrekt, vervloekt, erg, zeer. It 
is ferhipt(e) kaud, het is verhipt, ver
domd, verrekt koud . 

fer' hollaunsje, [farh:J la. yn(t)sja] v. , fer
hollaunse , ferho llaU/lse . Ferhollänskje; 
verhollandsen, vernederlandsen. 

fer' hókkere, [farhükara] adj . *. Ferskûle; 
verborgen , verscholen . Dat leit yn 't hets 
-, dat ligt in het hart verborgen , ver
scholen. 

fer' hÓJ1gerje, [farhül)al-ja] v., ferhûngere , 
f erhungere. Ferhongerje; verhongeren. 
Jen - /iete, iemand laten verhongeren. 

fer'hUswooin, [farhü:z]- s.m . Ferhuzers
wein ; verhuiswagen. 

fer'hUzer, [farhü:zar] s.m. , -s. Ferhuzer; 
verhuizer. 

ferhUze'ree, [farhü:zare:] s. m. , -ën . Fer
farderij , ferhuzerij ; verhuizing. 

fer' huzing, [farhü :zIIJ] s. m. , -en . Ferhu
zing; verhui zing. 

fer' hUzje, v. Ferfarre, ferhuzje; verhujzen. 
Wy binne frooi wyken ferlyn fe rhUze , wij 
zijn drie weken geleden verhui sd. De 
benneben hewwe beite mooi-ineeulVr 
f erhuze, de kleinkinderen hebben opa sa
men verhuisd. 

fer'ieniging, [fari.anagllJ] s.m. , -en. Fer
ien(ig)ing; vereniging. 

fer' ienigingslivven, s.n. Feri en(ig)ings lib
ben ; verenigingsleven. 

fer' ienje, [fari.anja] v., feriene, feriene ; 
fer'ienigje, [fari .anagja] v., fe rienige, 
fe rienige. Ferienje, ferienigje; verenen, 
verenigen. 

fer' iite, onregelm .v. Ferite; vereten . # Dy 
-, zich vereten, te veel eten. 

fer'jaan, [faja :n] onregelm. v. Ferjaan; ver
geven. 

fer'jeeuwing, [faj8. yIIJ ] s.m. Ferjouwing; 
vergevi ng. 

ferkaalkje 

fer'jeie, [faj8.ia] onregelm.v. Ferjeie; ver
Jagen. 

fer'jepje, [faj8pja] v., fe rjeppe , ferjeppe. 
Ferdjipje; verdiepen . # Dy - yn, zich 
verdiepen in , zich met aandacht wijden 
aan. 

fer'jepping, [faj8pIIJ] s.m. , -en. Ferdjip
ping; verdieping. 

fer'jet, [faj8t] s. n. Ferjit ; vergetelheid. 
fer'jetIik , [faj8tlak] adj. Ferjitlik; ver

geetachtig. 
fer'jette, [faj8ta] st. v. , f ergait [faga! t], f er

jetten [faj8tan]. Ferjitte; vergeten. Ferjet
ten, vergeten, waaraan geen aa ndacht 
meer geschonken wordt. Dat het er f er
j etten, dat heeft hij vergeten , dat heeft hij 
verzuimd (te doen , te zeggen , enz.) . Dat 
is er ferjetten , dat is hij vergeten, dat 
weet hij niet meer, dat is uit zijn geheu
gen verdwenen. Dat is him fe/jetten, 
<Fr.> dat is him fergetten; dat is hij ver
geten , dat weet hij niet meer, dat is uit 
zijn geheugen verdwenen . Dat sil my 
neut -, <Fr.> dat sil my nea ferjitte ; dat 
zal ik nooit vergeten, dat zal ik me altijd 
blijven herinneren . 

fer'jettelbuek, [faj8tal]- s.n . In: Yn it -
retje , <Fr.> yn it fel-jittelboek reitsje; in 
het vergeetboek raken , geleidelijk aan 
vergeten worden. Dà lVezzen binne yn 't -
rake, die woorden zijn in onbruik ge
raakt. 

ferjetten, - } ferjette . 
fer'jierdei, [faji.a(r)d8. i] s.m. , -jierdagen 

-[ji .a(r)da:gan]. Jierdei ; verjaardag. --> 

jierdei. 
fer'jierdeiskalinder, s. m. Jierdeikalinder; 

verjaardagskalender. 
fer'jierje, [faji.al-ja] v., f erjiere, ferjiere. 

Ferjierje; verjaren. 
fer'jieting, [faji .atIIJ] s.m. Ferljochting; 

verlichting, wat dient tot verlichting, 
licht(en). 

fer'jietje, [faji .atja] v. Ferljochtsje; ver
ljchten , van li cht voorzien . 

fer'jilde, [fajUda] v. Ferji lde; vergelden . - } 
kwaid. 

fer'jilding, [fajIldIIJ ] s.m . Ferjilding; ver
gelding. 

fer'kaalkje, [faka:lkja] v., ferkaalke , f er-
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kaalke. Ferkalkje; verkalken. 
fer'kaip, [fakaip] s.m. Ferkeap; verkoop. 

-> kaip. 
fer'kaiper, [fakaipar] s. m., -s. Ferkeaper; 

verkoper. 
fer'kaiping, [fakaipll)] s. m. , -en. Ferkea

ping; verkoping. 
fer'kaipje, [fakaipja] (onregelm. )v. Fer

keapje; verkopen . Leugens -, leugens ver
kopen , vertellen. -> kaipje, leverje. 

fer'kaipster, [fakaipstar] s.f. , -s. Ferkeap
ster ; verkoopster. 

fer'kaiveling, [fakai valll)] s. m., -en. Fer
kaveling; verkaveling. 

fer 'kaivelje, [fakai va lja] v., f erkaivele , 
ferkaivele. Ferkavelje; verkavelen . 

fer'kankerje, [fakal)karja] v. Ferkankerje; 
verkankeren. 

fer'kaud, [faka.ytJ; fer'kauden, [faka.y
dan]; adj. Ferkälden ; verkouden. 

fer'kauden, adj. , - , ferkaud. 
fer'kaudens, [faka.ydan(t)s]; fer'kaud

heid, -[hE. i t] ; s.m. Ferkäldzjen, ferkäl
denheid; verkoudheid. - , ticht. 

fer'kaudheid, s.m., -> ferkaudens. 
fer'keer, [fakI.ar] s. n. Ferkear; verkeer. 
fer'keers, [fakI.as]; fer'keurs, [fakö.as] 

<zeldz.>; adj. & adv. Ferkeard; verkeerd. 
Wat fekeers, iets verkeerds, onjuists . Dat 
dochstà -, dat doe jij verkeerd, op een 
verkeerde, onjuiste manier. Op it fekeer
ze paid, op het verkeerde, slechte pad. -
oofrone, verkeerd, slecht, ongunstig aflo
pen . - wille , <Fr.> ferkeard wolle; het 
verkeerde, slechte willen, bewust iets 
verkeerd willen begrijpen of opvatten. 
Wat - loze, opfatje, iets verkeerd lezen, 
opvatten , iets anders lezen, opvatten dan 
het bedoeld is. 

fer'keersbues, [fakI.a(r)z]- s.n. Ferkears
boerd; verkeersbord. 

fer'kere, [fakI.ara] v. Ferkeare; verkeren, 
zich bevinden, zich ophouden . # - yn ... , 
verkeren, zich bevinden in .. . - mooi, 
verkeren, omgaan met. 

fer'kering, [fakI.arllJ] s. m. , -en. Ferkea
ring; verkering, vrijage. # Faste -, vaste 
verkering. - hawwe, sikje, verkering heb
ben , zoeken. - , fooint, oon, uI. 

fer'keulje, [fakö:lja] v. , ferkeu le, fer-
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kole[fab:la]; ferkeule, ferkole . Ferkoal
je; verkolen. 

fer'keurs, adj. & adv., -> ferkeers . 
fer'kiesber, [faki.azbar] adj . Ferkiesber; 

verkiesbaar. 
fer'kieze, [faki.aza] (st. )v. *. Ferkieze; ver

kiezen. 
fer'kiezing, [faki.azII)] s.m., -en. Fer

kiezing ' verkiezing. -en, verkiezingen. - , 
slimme. 

fer'kinne, [faklna] v., ferkinde , ferkind. 
Ferkenne; verkennen . 

fer'kinner, [faklnar] s.m., -s. Ferkenner; 
verkenner. 

fer'kinning, [faklnll)] s.m. , -en. Ferken
ning; verkenning. # Op - utgain, wazze, 
op verkenning uitgaan, zijn . 

fer'klairber, [faklairbar] adj. Ferklearber, 
te ferklearjen ; verklaarbaar. 

fer'klairing, [faklairll)] s.m ., -en. Fer
klearring; verklaring. 

fer'klairje, [faklairja] v. Ferklearje; ver
klaren , verhelderen (in bet. 1). 1. klaar, 
helder worden (veelal in abstracte zin) . It 
ferklaire(d) tinken, het verklaarde, 
verhelderde denken . 2. duidelijk maken, 
begrijpelijk maken, uitleggen, uiteenzet
ten. Dat is net tà -n, dat is niet te verkla
ren , uit te leggen; dat is niet te begrijpen, 
daar is geen redelijke oorzaak voor aan te 
wijzen. 3. kenbaar maken, te kennen ge
ven. Hy ferkla ire, dat er dermooi op
haude wûe, hij verklaarde, gaf te kennen, 
dat hij ermee op wilde houden. 

fer'kleure, [faklö.ara] v. Ferkleurje; ver
kleuren . Ferkleurs(d), verkleurd. 

fer'klikke, [fakllka] v. Ferklikke; verkl ik
ken . 

fer'klikker, [fakllkar] s.m., -s. Ferklikker; 
verklikker. 1. klikspaan, klikker. 2. 
spionnetje (aan raam). 

fer'klooie (dy), [faklo:ia] v. (Jin) fer
klaaie; (zich) verkleden, andere kleren 
aan trekken. 

ferklooie'ree, [faklo:iare:] s.m. Ferklaaie
rij; verkleedpartij , het zich verkleden (als 
spel). 

fer'klooierskJaine, [faklo. ia(r)s]- s. plur. 
Ferklaaiersklean ; nette daagse kleren 
voor na het werk. - , ferstruppe. 
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fer' khlmje, [feklümje] v.; fer'khlmmerje, 

feklümerje] V. , ferklummere, ferklumme
re. Ferklomje; verk leumen. Ferklume(d), 
ferk lummere(d), verkleumd. # Dy - /iete, 
zich laten verkleumen. -> hets. 

fer' klfunmerje, v., -> ferklumje. 
fer' kneuje, [feknö:ie] v. Ferknoeie; ver

knoeien, verprutsen. 
fer' knippe, [feknlpe] v. Ferknippe; ver

knippen . 
fer'knoffelje, [feknofelje] v. Ferknoffelje; 

verstuiken, verzwikken . -> ferstukke, 
swikje. 

fer' knolkje, [feknolkje] v., ferknolke, fer
knolke; fer'knorkje, [feknorkje] v. , fer
knorke, ferknorke. Ferkrantsje; rond
vertellen, overal vertellen. 

fer' knorkje, v., -> ferknolkje. 
fer'knUkje, v., -> ferknukke. 
fer' knUkke, [feknüke] v. , ferknûkte , fer

knukt; fer'knUkje, [feknükje] v., fer
knukke, ferknukke; fer 'knUkkelje, [fe
knükelje] v., ferknukkele , ferknukkele. 
Ferknûkje, ferknûkelje, ferknûkerje; ver
kreukelen. Ferknukt, ferknukke(d), fer
knukkele(d), verkreukeld. 

fer'knUkkelje, v. , -> fe rknukke. 
ferkóle, f erkeulje. 
fer'komme, [fekome] onregelm.v. Ferkom

me; verkommeren, verkwijnen. De blome 
fe rkomme mooi dit drûgge weer, de bloe
men verdorren met dit droge weer. 

fer' kondiging, [fekondeglIJ] s. m., -en. Fer
kundiging; verkondiging. 

fer' kondigje, [fekondegje] v. , ferkondige , 
fe rkondige. Ferkundigje; verkondigen. 

fer' kostje, [fekos(t)je] v., ferkoste, ferkos
te. Ferkoarstje ; verkorsten , tot een korst 
maken of worden. It fertriet ferkoste har 
hast it hets, door het verdriet vormt zich 
een korst om haar hart, door het verdriet 
wordt zij afgestompt, door het verdriet 
wordt zij bijna ongevoelig. 

fer'kotsje, [fekotsje] v. Ferkoartsje; ver
korten. 

fe r 'krapje, [fekrapje] v. , Ferkropje; ver
kroppen . 

fer' kreuje, [fekrö: ie] v. Ferkroadzje (in 
bet. 1), ferkruie (in bet. 2); verkruien. 1. 
met een kruiwagen verplaatsen, vervoe-

ferlasse 

ren . 2. ander op de wind stellen (van 
een molen). 

fer'kreumelje, [fekrö:melje] v.; fer'k rÓJn
melje, [fekrümelje] v., ferkrûmmele , 
ferkrûmmele. Ferkrommelje; verkruime
len. 

fer'krfunmelje, v. , - , ferkreumelje. 
fer'kuekje, [fekü.ekje] v., ferkûeke, fer

kûeke. Ferpopkje; vertroetelen . 
fer'kwaakje, [fekl.la:kje] v. Ferkrantsje; 

rondbabbelen. 
fer'kwaunselje, [fe~a . l.In ( t)selje] v. Fer

kwänselje; verkwan selen, verpatsen, ver
sjacheren. 

fer'kwiine, [fe~i:ne] v. Ferkwine; ver
kwij nen. 

fer'kwikke, [fekl.lIke] v., ferkwikte, f er
kwikt. Ferkwikke; verkwikken, laven. 

fer'kwikking, [fekl.llklIJ] s.m. , -en. Fer
kwikking; verkwikking, lafenis, laving. 

fer'lade, [fela:de] onregelm.v. Ferlade; 
verladen. 

fer'lakke, [felake] v.,ferlakte,ferlakt. Fer
lakke; verlakken, bedotten , beetnemen. 

ferlakke'ree, [felakere:] s. m., -en. Fer
lakkerij ; verl akkerij , bedotterij , beetne
men]. 

fer'lamd, adj. , - , ferlamme. 
fer'lamme, [felame] ; fer'lamd, [fe

lam(p)t] ; adj . Ferlamme; verlamd. 
fer'lamming, [felamlIJ] s.m., -en. Fer-

lamming; verl amming. 
fer'lange, v. , - , ferlangje. 
~r'langen, s. n. , ferlangjen. 
fer'langje, [felfuJje] v. , ferlange , f erlange; 

fer'lange, [fe lfuJe] v., ferlangde, fer
langd. Ferlangje; verlangen, wensen , 
willen hebben . # - nooi, verlan gen naar. 
-> sane. 

fer'langjen, [felfuJjen] s. n. ; fer'langen , 
[fe lfuJe n] s.n. -s. Ferlangst; verlangen , 
begeren, wens. ferlangs t. 

fer'langlist, [fel alJ]- s. m. Ferlanglist; ver
langlijst. 

fer'langst, [fe lalJ (k)st] s.m. & s. n., -en. 
Ferlangst; verlangen, begeerte, wens. -> 

ferlangjen . 
ferlas'kundige, [felasköndege] s.f. « Ned. ), 

-no Ferloskundige; verloskundige. 
fer'lasse, [felase] v., ferlaste,ferlast. Fer-
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losse; verlossen . # - fan , verlossen van. 
fe r ' lasser, [falasar] s.m., -s. Ferlosser; ver

losser. 
fer'lassing, [fal asIl)] s.m., -el! . Ferlossing; 

verlossing. 
fer'latje, [fal atja] v. Ferlotsje; verloten. 
fer' latting, [falatltJ ] s.m. , -en. Ferlotting; 

verloting. 
ferleasd, -> f er/are. 
fer 'legen, [fale:gan] adj. Ferlegen ; ver

legen . # - wazze mooi, verlegen zijn met, 
geen raad weten met. - sitte, wazze om, 
ver legen zitten, zijn om, grote behoefte 
hebben aan, zeer nodig hebben . -> ant
wes. Sà komme wy -, zo komen wij zon
der (het benodigde) te zitten, bijv. wan
neer Schiermonnikoog geïsoleerd raakt. 

fer'legenheid, -[h~ .it] s.m. Ferlegenheid; 
verlegenheid. # Yn -, in verlegenheid, in 
een lastig, moeilijk parket. 

fer'leide, [fal~. ida] v. Ferliede; verleiden . 
# Dy - /iete , zich laten verleiden. 

fer'leidelik, [fal~. idalak] adj . Ferliedljk; 
verl eidelijk. 

fer'leider, [fa l ~.idar] s.m., -s. Ferlieder; 
verleider. 

fer'leiding, [fal~ . idIl)] s.m., -en. Fer
lied ing; verleiding. # Yn ( 'e) - bringe, 
komme, in de verleiding brengen , komen. 

fer'let, [fal~t] s. n. Ferlet; behoefte. Wy hie
ne gin keur jen - ..... , wij hadden geen 
behoefte te gaan wandelen. -> sin. - haw
we, behoefte hebben aan iets (dat uit de 
context wel op te maken valt). Der is -, 
er is behoefte aan iets (dat uit de con text 
wel op te maken valt). # - hmvwe fan ... , 
behoefte hebben aan .. . , ... nodig hebben. 
Der is - fan ... , er is behoefte aan ... , men 
heeft, we hebben ... nodig. 

fer'leugenje, [falö:ganja] v., fer/ eugene, 
f erleugene. Ferleagenje; verloochenen. 

fer'leuve, [falö:va] v. , fer/eufde, f e r/eufd. 
Ferloovje; verloven . Ferleufd, verloofd. 
Tjêve en Pita binne f erleu/d, Tjebbe en 
Pita zijn verloofd. Syn, har f erleufde, 
zijn , haar verloofde. De f erleufden, de 
verloofden . # Dy -, zich verloven (alleen 
in pluL). Dy mooi ineeuwr -, zich met 
elkaar verloven. Tjêve en Pita hewwe har 
(mooi ineeuwr) f erleufd, Tjebbe en Pita 
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hebben zich (met elkaar) verloofd. 
fer'leuving, [fa lö:vll)] .m., -en. Ferloving; 

verloving. 
fer'leuvingsring, s. m. Ferlovingsring; ver

lovingsring. 
fer'leuzje, [falö:zja] v. Utsmite; uitslaan , 

uitmalen (van polderwater op de boe
zem). De geuten helVlVe it wa f ter net -
kued, <Fr.> de goaten hawwe it net 
ferhälde kind, de goaten hawwe it wetter 
net fertarre kind; de (dak)goten hebben 
het water niet kunnen verwerken . 

fer'leze, [fale:za] onregelm. v. Ferlizze; 
verleggen , anders leggen , elders leggen. 
# Dy -, gaan verliggen , anders gaan 
liggen. 

fer' leze, [fale:za] onregelm. v. Ferli zze; 
erliggen. 1. door verkeerd liggen ver

draaien . 2. door te lang liggen bederven. 
fer'lichting, [fallxtll)] s.m. Ferlichting; 

verl ichting, soelaas. # In sucht fan -, een 
zucht van verli chting. 

fer' lichtje, [falIx(t)ja] v. Ferlichtsje; ver
lichten , lenigen, minder drukkend ma
ken. 

fer'lieging, [fali.agll)] s.m., -en. Ferleging; 
verlaging. - fan lain, yn rang , verlaging 
van loon, in rang. 

fer'liegje, [fali .agja] v., ferliege, ferliege. 
Ferleegje; verlagen . # - yn (priis, rang), 
verlagen in (prijs, rang). Dy -, zich ver
lagen, zich verwaardigen. 

fer'lies, [fali.as] s. n., ferliezen [fali .azan]. 
Ferlies; verlies. Winst en -, wi nst en ver
lies. 

fer'liete, [fali.ata] onregelm.v. Ferljtte; 
verl aten , njet langer blijven (bij) . Fer
laften, verlaten, eenzaam, door leegheid 
onaangenaam aandoend. In f erlarten 
darp, hûs, een verlaten , leeg dorp, huis. 

fer'lieuwde, [fali .k1da] v. Fern ije; (als 
nieuws) mededelen , verluiden , bekend 
doen worden. It is sà as de krant fer
lieuwdt, het is zoa ls de krant bericht, 
schrijft. 

fer 'lieze, onregelm.v., -> fer16re. 
fer 'liezer, [fali .azar] s.m., -s. Ferliezer; 

verliezer. 
fer'lyfd, [falift] adj. « Ned.). Fereale; ver

liefd. 



1[3 

fe r'lyn, [fa lin] adj. & adv. Ferlyn , Iyn: ge
leden, verleden. Lang, Irooi dagen -, 
lang, drie dagen geleden. Ferlyne snaun, 
wyk, feu rjier, afgelopen zondag, verleden 
week, vorig voorjaar. -> fe/ynjie r, /ind. 

fer' lind, adv., -> /indo 
fe r 'linging, [fa llIJlIJ] s. m., -en. Ferlinging; 

verlengi ng. 
fe r 'lingje, [faIlIJja] v. Ferlingje; verlengen. 
fer' lingstok, [fallIJ] - s. n. Ferlingstik; ver

lengstuk. 
fer' lynjer, adv., -> fer/ynjier. 
fer' lynjier, [falinji .ar] ; fer'l ynjer, [falin

jar]; adv. Ferline jier; verleden jaar. 
fer' lof, [fabf] s.n., -fen . Ferlof; verlof. # 

Mooi - (gain) , met verlof (gaan). 
fer' loop, [falo:p] s. n. « Ned.). Fen"i n; ver

loop. # Naai - fan tiid, na verloop van 
tijd . 

fer' löre, [fab:ra] ; fer'lieze, [fali .aza]; on
regelm .v.,jerlOrsde [fab:zda],jerlor [fa
b: r] ; fe rlOrs( dj [fahs(t)],jerlOren [fab:
ran] , ferleasd [fa lLast). Ferlieze; verli e
zen. # Fer/oren gain, verloren gaan. 
Fer/oren wazze, verloren zijn. (11) -, (het) 
verliezen, een nederlaag lijden. -> tiid. 

fer lör(en), - , ferlOre. 
fer lörs(d(e», - , ferlOre . 
fer'hJkke, (onregelm.)v. Ferlûke; vertrek

ken, anders trekken. -> spier. 
fer' histerje, v. Ynlustelje; influisteren . - , 

ynflusterje, ynstykje. 
fer' maak, [fama:k] s. n. Fermaak; ver

maak, verpozing, uitspanning. 
fer'maaklik, [fama:klak] adj . Fermaaklik; 

vermakelijk, grappig. 
fer' maard, [fema:(r)t] adj . Fermaard; ver

maard, befaamd. - , fernaimd. 
fer' mairdering, [famal(r)darIIJ] s.m. , -en . 

Fermearderi ng; vermeerdering. 
fer' mairderje, [famai (r)darja] v. Fermear

derje; vermeerderen. 
fer'meigering, [farnE: . igarlIJ] s. m. Fermea

gering; vermagering. 
fer' meigerje, [famE:. i garja] v. , fermeigere, 

fe nneigere. Fermeagerje; vermageren . 
Fenneigere(d), vermagerd. 

fermenich'fuldigje, [fame:naxföldagja] v. 
« ed.), fermenichfuldige, femtenichful
dige . Fermannichfàldigje; vermenigvul-

ferm ogen 

digen. 
ferme'selje , [fE:rmasdja] s.m. Ferrniselje; 

vermicelli. 
ferme'seljesap , s.n. Fermiseljesop; vermi

cellisoep. 
fer'metje, [famE:tja] onregelm. v. Fermeit

sje; vermaken. In jas - (liete), een jas 
(laten) vermaken , anders (laten) maken. 
l en waf - , iemand iets vermaken , lega
teren. - , tàmetje. l en -, iem and verma
ken , plezier verschaffen. Dy -, zich 
vermaken, zich diverteren , plezier ma
ken , plezier hebben. -> tain. 

fer'meud, [famö:t] adj. « Ned.). Wurch; 
vermoeid. - , mued. 

fer'meudheid, -[hE: .it] s. m. « Ned.). Wur
gens; vermoeidheid. - , muedens. 

fer'meuje, [famö:ia] v., fermeude, fer-
meud. Wurch meitsje; vermoeien . 

fer'meurdje, v., -> fermeurje. 
fer'meurenje, v., -> f ermeurje . 
fer'meurje, [famö.arja] v. , fermeurene [fa-

mö.arana] , fermeurene ; fer 'meurdje, 
[famö.a(r)dja] v., f ermeurdene [fa
mö.a(r)dana] , fermeurdene; fer'meuren
je, [famö.aranja] v. , fermeurene, fermeu
rene. Fermoardzje; vermoorden. 

fer'midden, [famIdan] s.n ., os. Ferrnidden ; 
kring , iemands omgeving, een bepaalde 
maatschappelijke groep. 

fer'mindering, [famlndarIIJ] s.m., -en. 
Fermindering; verm indering (in bet. I), 
verslechtering (in bet. 2). 1. het minder, 
kleiner maken of worden. 2. het slechter 
maken of worden. 

fer'minderje, [famIndarja] v. Ferminderje; 
verminderen (in bet. I ), verslechteren (in 
bet. 2). 1. minder, kleiner maken of wor
den. 2. slechter maken of worden . 

fer'minge, [fa mlIJ a] v. Ferminge; ver
mengen . # Mal mooi mulke -, meel met 
melk vermengen , meel en melk dooreen 
mengen , meel en melk tot een mengsel 
maken. Dy -, zich vermengen, zich tot 
een mengsel vormen . 

fer'minging, [farnltJlIJ] s. m. , -en. Fermin
ging; vermenging. 

fermoge(d), fermogje . 
fer 'mogen, [famo:gan] s. n., os. Fermogen; 

vermogen. 



fermomje 

fer 'momje (dy), [famomja] V. , f ermomme, 
fe rmomme. (Jin ) fermomje; (zich) ver
mommen. 

fer'momming, [fa momlIJ] s. m., -en. Fer
momming; vermomming. 

fer'moning, [fa mo:nll)] s.m. Fermoanning; 
vermaning. 

fer 'monje, [fa rn onja] v. Fermoanje; ver
manen. 

fer'moogje, [famo:gja] v. Ferm6gje; ver
molmen. Fe rmog e (d), vermolmd. K/eeuw 
dà aude f ennogede stollen maar yn
ineeuwr, sla die oude vermolmde stolen 
maar kapot. 

fer'muede, [famü .ada] v., fe nnuedde, f er
mued. Fermoedzje, miene, tinke; vermoe
den. 

fer'muedelik, [famü.adalak]; fer 'mue
dentIik, [famü.adantlak] <zeldz.>; adj . 
& adv. Tinklik ; vermoedelijk. 

fer 'mueden, [fa mü.adan] s.n ., -s. Fer
moeden, fermoeding; vermoeden. # -
hawwe op, vermoeden hebben op, arg
waan, verdenking koesteren jegens. 
Kwaide fe rmuedens hawwe, kwade ver
moedens hebben, argwaan, verdenki ng 
jegens iemand of iets koesteren. 

fer'muedentlik, adj . & adv., -> f ermuede
lik . 

fer'naimd, [fanai m(p)t] adj . Ferneamd; 
beroemd, vermaard . - , f ermaard. 

fer'naime, [fanairna] v. Ferneame; ver
noemen, de naam van een bepaalde per
soon (aan een kind) geven. Hy is f er
naimd, hij is vernoemd, zijn naam is aan 
een ki nd, inz. een kleinki nd, gegeven. # -
nooi, vernoemen naar , de naam van de 
genoemde persoon (aan het genoemde 
kind) geven. Tjêve is f emaimd nooi syn 
beite, Tjebbe is naar zijn grootvader 
vernoemd, Tjebbe draagt de naam van 
zijn grootvader. benaime. 

fer'nauwing, [fana. !cIll)] s. m., -en. Fer
nauwing; vernauwing. 

fer'nedering, [fane:darll)] s. m., -en. Ferne
dering; vernedering. 

fer'nederje (dy), [fane: darja] v., fe m ede
re,fem edere. (Ji n) fern ederje; (zich) ver
nederen. 

fer'neje, [fane: i a] v., fe m ede, fe rneed. 
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Fernije; vernieuwen (in bet. I ), medede
len (in bet. 2) . 1. geheel of ten dele weer 
als nieuw maken (door het oude en/of 
versletene te vervangen). 2. kennis geven 
van, kond doen. 

fe r'nejing, [fane: iIu] s. m., -en. Fern ij ing; 
vernieuwing. 

fer 'nere, [fa nI.ara] v. In : - kinne, <Fr.> 
ferneare ki nne; ku nnen verdragen, uit 
ku nnen staan , kun nen hebben, kunnen 
velen . 

fer 'niele, [fa ni.a la] v., fe rnie/de, f ernield. 
Ferniele; vern ielen, stukmaken. 

fer'nieler, [fani .alar] s.m., -s. Fernieler; 
vernieler. 

fer'nieling, [fani .a lll)] s.m., -en. Fernie
ling;yernieling. 

fer 'nietiging, [fa ni .atagll)] s.m., -en. Fer
neatiging; vernietiging . 

fer'nietigje, [fani .atagja] v. , f ernietige, 
f emietige. Ferneatigje; vernietigen. 

fer 'nimme, [fanIma] onregelm .v. Fernim
me; vernemen, bemerken, gewaarwor
den. # - nooi, vernemen, in formeren 
naar. 

fer 'nis, [fE rnis], [fan Is] s. n. Fernis; verni s. 
fer'nisje, [fErnisja], [fanisja] v., f emisse, 

f em isse. Ferni sje; vern issen. 
fer'nuverje, dy, [fa nü: varja] v., femu vere , 

f ernuvere. Bliid wêze; zich verblijden, 
zich verheugen. Fernuvere , <Fr.> fer
nuvere; blij verheugd. # Dy - mooi, <Fr.> 
dy fernu verje mei; veel plezier beleven 
aan, genieten van, zich vermaken met. 

fer'pachtje , [fapax(t)ja] v. Ferhiere, fer
pachtsje; verpachten. 

fer'pakje, [fapäkja] v. Ferpakke; verpak
ken. 

fer'pakking, [fapäklIJ] s. m., -en. Ferpak
king; verpakking. 

fer'plaatse, [fap la:tsa] v. Ferpleatse; ver
plaatsen. 

fer'plantje, [faplantja] v. Ferplantsje; ver
planten. 

fer'pleechster, [faple:xstar] s.f. , -s. Fer
pleechster; verpleegster. 

fer'pleegje, [faple:gja] v. , f erplege, f erple
ge. Ferplege; verplegen. 

fer'pleger, [faple:gar] s.m., -s. Ferpleger; 
verpleger. 
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fer' pleging, [faple:g1u] s.m. Ferpleging: 
verpleging. 

fer' pletterje, [faph:tarja] v. , fe rp/ettere, 
ferp /ettere. Ferpletterje; verpletteren. 

fer' plichting, [faplIxtlIJ] s. m., -en. Fer
plichting; verplichting. # -en aan ien 
ha1V\ve, verplichtingen aan iemand heb
ben, iemand dank verschuldigd zijn . 

fer' plichtje, [faplIx(t)ja] v., ik ferp /ichtje 
[fapllx(t)ja] , dà ferp lichresre, hy fer
plichre, wy, je, jimme, jà fe rplichtje 
[faplIx(t)ja] ; fe rp Iich re, f erplichre. Fer
plichtsje; verplichten. 

fer' polverje, [fapolvarja] v., ferpo/ vere, 
fe/po/vere. Ferpolverje; verpul veren. 

fer' popje, [fapopja] v., fe rpope [fapo:pa] , 
fe /pope. Ferpopje; verpoppen. 

fe r' prate, [fapra:ta] v. Ferprate; verpraten, 
verbeuzelen (van tijd). De riid -, zijn tijd 
verpraten. # Dy -, z ich verpraten, zijn 
mond voorbij praten , meer vertellen dan 
men mag of van plan was. -> fersprakke, 
mûlle. 

fer' puezje, v. Trochwiet reine; doornat re
genen. 

fer'raigje, v. Utreagje; uitragen. De (iid 
her it fjûer fan de liefde ferraige , de tijd 
heeft het vuur van de liefde geblust, ge
doofd. 

fer' rakkenje, [faräkanja] v. Ferrekkenje; 
verrekenen. 

fer rampe'neerje, [farampanI.arja] v., f er
rampenere, ferra mpenere . Rampoaie; 
rampeneren, vernielen, stukmaken. -> 

fe rrinnewee/je. 
fer'rappe, [farapa] v. Ferroppe; verscheu

ren , aan stukken scheuren. lt bed -, van 
het bed een grote warboel maken. 

fer' raskje, [faraskja] v.,ferraske,ferraske. 
Ferraskje; verrassen. 

fer' rassing, [far!islIJ] s.m., -en. Ferrassing; 
verrassing. 

fer' ratje, [faratja] v. Ferrotsje; verrotten. 
Ferrote( dj , verrot. 

fer'reizge(d), [fan:. i zga(t)] adj . Ferreizge; 
verreisd, moe van het reizen, verfom
faa id door het reizen. 

fer' rekke, [fan:ka] v. Ferrekke; verrekken, 
uit het verband rekken, ontwrichten. In 
spier -, een spier verrekken. # Dy -, zich 

ferryne 

verrekken , een lichaamsdeel door te veel 
rekken ontwrich ten. 

fer'rekke, [fan:ka] v. <gem.>, ferrekre, 
f errekt. Ferrekke, frekke; verrekken , cre
peren. Hy kin -, hjj kan verrekken, dood
vallen. Ferrek!, ven·ek! (gezegd wanneer 
men (onaangenaam) verrast wordt). - , 
ferh ippe. 

fer'rekkeling, [fan:kallIJ] s.m. <gem.>, 
-en. Ferrekkeling, frekkeling ; verrekke
ling, mjspunt. 

fer'rekt, [fan:kt] adj . & adv. <gem.>. Fer
rekt, frekt ; verrekt. 1. (a ls adj .) ellendi g, 
verwenst. Dy -e kaire/, dà -e sommen, 
die verrekte kerel, di e verrekte sommen . 
2. (als adv.) verdomd, vervloekt, erg, 
zeer. Ir is f errekr(e) kaL/d, het is verrekt, 
verdomd koud. 

fer'ribsöke, [farIps:J:ka] adj. Ferheistere; 
verfomfaaid. It ben is helenda/ -, het 
kind ziet er verfomfaaid uit (bij v. na het 
klimmen in een boom). 

fer'ried, [fari.at] s.n. Ferrie(d); verraad. 
fer'riede, [fari .ada] onregelm.v. Ferriede; 

verraden . 
fer'rieder, [fari .adar] s. m., -s. Ferrieder ; 

verrader. 
fer'riederlik , [fari .ada(r)lak] adj . & adv. 

Ferriederlik; verraderlijk. 
fer'ryfeld, [farifalt] adj . Rornfelich , ron

felich ; gerimpeld , rimpelig . In - gesichr, 
een gerimpeld gezicht. ryfelich, ryfel
j e, rimpelich, ronfelich. 

fer'ryfelje, [farifalja] v. , fenyfele, ferry
fele. Ferrifelje; beetnemen, bedotten, bij 
de neus nemen . # Dy - liere, zich laten 
beetnemen, bedotten, zich bij de neus la
ten nemen. 

fer'riide, onregelm. v. Ferride; verrijden. # 
Dy -, <Fr.> jin ferride; verkeerd rijden , 
een verkeerde weg nemen, een verkeerde 
afslag nemen. 

fer'riize, [fari :za] onregelm.v. Ferrize; 
verrijzen. 

fer'riizenis, [fari:zanls] s.m. Ferrizeni s; 
verrijzenis. 

fer 'rykje (dy), [farikja] v., ferryke, 
ferryke. (Jin ) ferrykje; (zich) verrijken. 

fer'ryne, [farina] (omegelm.) v. Ferreine; 
verregenen. Feny nd, verregend. 



ferrinkelreud 

fer'rinkelreud, [farll)kalrö: t] adj. Ferrin
kell"oaid; verboemeld, verpierewaaid. Der 
- ut sjain, er verboemeld, verpierewaaid 
uit zien. --> rinkelreuje. 

ferrinne'weerje, [farlnavl.arja] v., fe rrin
newere, f errinnewere . Ferrinnewearje; 
ruïneren, vernielen, stukmaken. De hele 
bûel wie ferrinnewere, de hele boel was 
vernield. - ) f errampeneerje. 

fer'rone, v. Ferrinne; verlopen. Wat - /iete, 
iets laten verlopen, de termjjn van iets 
laten verstrijken . # Dy -, zich verlopen, 
verkeerd lopen. ) tee . 

fer'rostje, [faros(t)ja] v. Ferrust(k)je; ver
roesten . Ferroste( dj , verroest. 

fer'ruere (dy), [farü .ara] v. (Jin ) ferroere; 
(zich) verroeren. 

fer'rulje, [farölja] v. Ferroalje; verru ilen. 
fer'rllinme(d), [farüma(t)] adj. Ferromme; 

verruimd, verlicht, opgelucht. 
fer'rUmming, [farümIIJ] s.m. Ferromming; 

verruirnjng, verlicbting, opluchting. 
fers, [fE(r)s] s.n. , -sen. Fers; vers. 1. (niet 

te lang) gedjcht. 2. couplet. 3. genum
merd onderdeel van een bijbelhoofdstuk. 

fer'saftje, [fasäf(t)ja] v., ik f ersaftje [fa
säf(t)ja] , dà fersafreste, hy f ersafte, wy, 
je, jimme, jà fe rsafrje [fasäf(t)ja]; fer
safre,fersafte. Fersêftsje; verzachten . 

fer'sakje, [fasakja] v. Fersakje; verzakken. 
fer'sakking, [fasak.lr)] s.m., -en. Fersak

ki ng; verzakking. 
fer'samler, [fasamIar] .m., -s. Samler; 

verzamelaal" . 
fer 'sammeling, [fasamalll)] s.m., -en. Fer

sammeting, samling; verzameling. --> 

sammeling . 
fer' sammelje, [fasamalja] v. (Fer)sammel

je; verzamelen. - ) sammelje, opsaimje. 
fer' sat, [fasat] s.n. Ferset; verzet, tegen

kanting, tegenstand. # Yn - komme (tjin ), 
in verzet komen (tegen), tegenstand bie
den (aan). 

fer 'satte, [fasata] v. Fersette; verzetten . De 
bekens -, de bakens verzetten, verplaat
sen. --> tee . Klaine -, <Fr.> klean fersette; 
kleren verstellen, lappen, repal"eren. In 
baim -, een boom verzetten, verplanten. 
lens f ertriet -, zijn verdriet verzetten, 
verdrijven , uit het boofd zetten. Der is 
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fa le werk fe ur fe rsar, daar is veel werk 
voor verzet, gedaan, verricbt. # Dy -
(tj in), zich verzetten (tegen), tegenstand 
bieden (aan). 

fer'saungje, v. , - ) f ersaunje. 
fer'saunje, [fasa.l:Inja] v. ,fersaune,fersau

ne; fer 'saungje, [fa sa.l:Ingja] v. , fe rsaun
ge,fersaunge . Fersanje: verzanden. 

fer'scharpje, [fasxarpja] v., fe rscharpe, 
fe rscharpe. Ferskerpje; verscherpen. 

fer 'scheeuwe, [fasxE .l:Ia] v. Ferskowe; ver
schuiven. 

fer 'scheidene, [fasxE. idana] num. Ferska
te; verscheidene, talrijke. 

fer'schiening, [fasx.i .anJJ)] s.m. Ferskj in
ning; verschoning, (het aantrekken van) 
schoon ondergoed . 

fer'schienje, [fasxi .anja] v., ik f erschienje, 
dà f erschiengeste [fasxi.angasta] , hy f er
schienge [fasxi.anga], wy, j e, jiml17e, jà 
f erschienje: f erschienge, f erschienge. 
Ferskjinje; verschonen, schoon onder
goed aandoen, schone lakens leggen op. 
# Dy -, zich verschonen, schoon onder
goed aan trekken. 

fer'schikke, [fasxIka] v. Ferskikke; ver
schikken. 

fer'schil , [fasxlI] s. n. , -len. Ferskil ; ver
schil. It - twisken fiif en trooi is twa, het 
verschil tussen vijf en drie is twee, vijf 
rnjn drie is twee. # It -, de f erschillen 
twisken A en B, het verschil , de verschil
len , het onderscheid tussen A en B. By 
de bruers is der in gor - yn aard, bij de 
broers is er een groot verscbil in karak
ter, de broers verschillen erg wat betreft 
karakter. Wy sjaie hier in - mooi de eer
dere druk , we zien bier een verschil met 
de vorige druk, deze en de vorige druk 
verschi llen (op dit punt) van elkaar. 

fer'schille, [fasx.Ila] v., ferschilde, fer
schild. Ferskille; verschillen. # - fan , 
mooi ... , verschillen , zicb onderscheiden 
van ... - yn ... , verscbillen in ... , zich van 
elkaar onderscheiden wat betreft ... 

fer'schiUend, [fasx.Ilant] adj . Ferski llend; 
verschjllend. 

fer' schillende, [fasx.Ilanda] num. Under
skate; verschj ll ende, verscheidene. Sàwat 
hel - f eurdelen, zoiets heeft verschil-
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lende, verscheidene voordelen. 
fer'schimmelje, [fasxImalja] v. Ferskim

melje; verschimmelen. 
fer'schyne, [fasx.ina] v. Ferskine; verschij

nen. 
fer'schyning, [fasx.in11J] s.m. , -en. Ferski

ning; verschijning. 
fer'schynsel, [fasx in (t)sal] s.n ., -s. Fer

skynsel; verschijnsel. 
fer'schypje, [fasxipja] v. Skypje; versche

pen. 
fer'schoppeling, [fasxopaLlIJ] s. m., -en. 

Ferskoppeling; verschoppeling. 
fer'schöte(d), [fasx:-J :ta(t)] adj. Ferroppe; 

uitgehongerd. Dà Iiikeste wal -, je lijkt 
wel uitgehongerd. - ) uthunge rje. 

fer'schreuje, [fasxrö: ia] v. Ferskroeie; 
verschroeien . ) tàschreuje . 

fer'schrieuwe, dy, [fasxri .\.Ia] st.v. Jin fer
skri uwe; zich verschrij ven, een schrijf
fout maken. 

fer'schrieuwing, [fasxri . \.IlIJ] s.m., -en. 
Ferskri uwing; verschrijving, schrijffout. 

fer'schrikking, [fasxrlkIl)] s. m., -en. Fer
skrikking; verschrikking. 

fer'schriklik, [fasxrIk.lak] adj . & adv. 
(Fer)skriklik ; verschrikkelijk. 

fer'schtilje, dy, [fasxülja] v. Jin ferskûlje; 
zich verschuilen. F erschule( dj , verscho
len. Jn hUs, ferschUle(d) yn it grien, yn de 
dUlle, twisken de bimmen, een hui s, ver-
cholen in het groen , in de duinen, tus-

sen de bomen . # Dy af ter ... -, zich achter 
... verschuilen, zich op ... beroepen (om 
daarmee de verantwoordelijkheid te ont
lopen). 

fer'schurre, [fasxöra] v. Ferskuorre; ver
scheuren . 

fer'segelje, [fase:galja] v. , fersege le, fe r
segele. Fersegelje; verzegelen. Fersege
le(d) , verzegeld. 

fer'sekering, [fase: karu)] s.m., -en . Fer
sekering; verzekering, assurantie. 

fer'sekerje, [fase: karja] v., fersekere, 
f ersekere. Fersekerje; verzekeren , een 
verzekering sluiten op, voor. Ferseke
reed) wazze (tjin), verzekerd zijn (tegen). 
# Dy - (tjin), zich verzekeren (tegen). 

fer'seulje, [fasö:lja] v., ferseu le, fersóle 
[fas:-J :la]; ferseu le, fe rsóle; fer' sölje, [fa-

fersikje 

s:-J: lja] v., fersóle, fersóle . Fersoalje; ver
zolen. De schune - liete, zijn schoenen 
laten verzolen. 

fer 'seze, [fase:za] onregelm.v. Fersizze; 
verzeggen, toezeggen, beloven . 

fer 'syde, [fasida] adj . Ferside; verborgen, 
verscholen, schuil. 

fer'syde-aaJsje, [fasida]- v. Ferside(plak)
boartsje; verstoppertje spelen. --> aaIs je. 

fer 'siek, [fasi.ak] s. n. , -en. Fersyk; ver
zoek, vraag, bede. # Op - (fan) , op ver
zoek (van). Op myn, har, jimme -, op 
mijn , haar, hun , jullie verzoek. 

fer'sieking, [fasi.akll)] s.m., -en. Fersi
ki ng; verzoeking. # Yn - bringe, in ver
zoeking brengen, proberen te verzoeken. 

fer'siekschrift , s.n. Fersykskrift ; verzoek
schri ft . 

fer'siere, [fasi.ara] v. , fersiersde [fa
si.azda], fersiers(d) [fasi.as(t)]. Fersiere; 
versieren, sieren, tooien. Se kuene it hier 
eerder aik meu -, ze konden het hier 
vroeger ook mooi versieren, ze haalden 
hier vroeger ook mooie grappen uit. 

fer'siering, [fasi.aru)] s. m., -en. Fersie
ring; versiering, sier, tooi. 

fersiers(d(e», - ) fers iere. 
fer'siersel, [fasi.a(r)sal] s.n ., -s. Fersiersel; 

versiersel, siersel. 
fer'sieuwrje, [fasi.\.Irja] v., fersieuwre, f er

sieuwre. Fersuorje; verzuren. # Jen it li v
ven -, iemand het leven verzuren, zuur 
maken. - ) fat . 

fer'siile, [fasi:la] v. Fersile; verzei len. # Dy 
-, <Fr.> jin fersile; verkeerd zeilen, bij 
het zeilen verdwalen. Hier af derfersiild 
retje, ergens verzeild raken, ergens on
bedoeld, toevallig terecht komen. fer
daagje . Hà kOlnste hier fe rsiild?, hoe ben 
je hier verzeild geraakt? 

fer'sikje, [fasikja] onregelm. v. Fersykje, 
besykje (in bet. 4); verzoeken, proberen 
(in bet. 4). 1. een verzoek doen. Wy fer
sachten him om hier tà kommen, wij ver
zochten hem hier te komen. 2. uitno
digen. Jen op de brullaft -, iemand voor 
de bruiloft uitnodigen. 3. in verleiding 
brengen. Jezus wes troch de duvel fer
sacht, Jezus werd door de dui vel ver
zocht. Dà moste my net - om kniinen te 



-

fersil verje 

struppen, je moet me niet in de verlei
ding brengen konijnen te gaan strikken . 
4. <zeldz.> pogen, proberen, trachten. - } 
besikje, prebeerje, trachte. 

fer'silverje, [fesIlverje] v., fers ilvere, fer
silvere. Fersu I verje; verzi lveren. Fersil
vere(d) , verzilverd. 

fer'sin, [fesin] s. n. , -nen; fer'sinning, [fe
sinlIJ] s.m. , -en. Fersin ; vergissing. # By 
-, bij vergissing. 

fer' sinke, [fesllJke] st.V. Fersinke; 
verzinken. 

fer'sinne, [fesIne] v., fersinde, fersind. 
Betinke; verzinnen, bedenken . Dà mos
ten 111)1 wier wat ne es -, toen moesten we 
weer wat nieuws verzinnen . # Dy -
<Fr.> jin fersinne; zich vergissen. 

fer' sinning, s.m. , --> fersin. 
fer'sinsel, [fesIn(t)sel] s.n ., -s. Optinksel; 

verzinsel. 
fer'sitte, [fesIte] st.v. Fersitte; verzitten. 
fer'sjain, dy, [fesjai n] onregelrn .v. Jin fer

sjen; zich verkijken , zich verzien, ver
keerd kijken , zien; vandaar ook: zich 
vergissen. # Dy op ien, wat -, zich op 
iemand, iets verkijken , geen goede kijk 
op iemand, iets hebben , iemand , iets ver
keerd beoordelen . It op ienfersyn hawwe, 
het op iemand verzien hebben , het op ie
mand gemunt hebben . --> feursja in. 

'fersjen, [f8(r)sjen] s. n., fersjes [f8(r)sjes]. 
Ferske; versje. 1. rijmpje, gedichtje. --> 

rympjen. 2. liedje. 
fer'sjotte, [fesjote] on regelm.v. Fersjirte; 

verschieten. 1. schietend verbruiken. l à 
f ersjotte bie kugels, zij verschieten alle 
kogels. 2. snel van plaats veranderen. 
Der ferschai t in stier, er verschoot een 
ster. 3. verbleken , zijn kleur verli ezen. 
Dyn jas is helendal ferschatten, jouw jas 
is helemaal verschoten . 

fer'slaan, [fesla:n] onregelm.v. Ferslaan ; 
verslaan. 1. overwi nnen; winnen van. De 
fyjaun wes ferslooin , de vijand werd ver
slagen. 2. lessen. De teurst - (mooi), de 
dorst verslaan, lessen (met). 3. een 
verslag maken van. In fergadering -, een 
vergadering verslaan. 4. verschalen, door 
(lang) taan geur en kracht verliezen. Dy 
uyn is ferslooin, die wijn is verslagen , 
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verschaald. --> fersloo in . 
fer'slach , [fesläx], [feslax] s.n.,ferslaggen 

[feslagen], [feslagen]. Ferslach; verslag, 
rapportage, reportage. # - utbringe, ver
slag uitbrengen. 

fer'slapje, [feslapje] v. , f erslappe, fers lap
pe . Ferslopje; verslappen. 

fers leeuwn, - } f ersliine. 
fer'sleupe , [fes lö:pe] (onregelm.)v. Ferslo

pe; slopen. 
fer'sliepe, dy, [fesli .epe] onregelm.v. Jin 

fers li epe; zich verslapen . 
fer'slieuwrje, [fes li.!;uje] v. In : War - fiete, 

<Fr.> eat fersloere litte; iets versloffen, 
veronachtzamen, verwaarlozen, iets laten 
verslonzen. - } slieUlwje, utslieuwrkje. 

fer'sliine, [fesli :ne] (st. )v., fersliinde, Jer
sleeuwn [fesI8. \;In] ; fers liind, fersleeuwn, 
Jers/onden [feslonden] « Ned.). Fersline; 
verslinden. 

fer'slyte, [feslite] onregelm.v. Ferslite; 
versl ijten. Syn schuene binne omtrintfer
slyten, zijn schoenen zijn bijna versleten . 
# len, wat - feur, iemand, iets verslijten, 
aanzien, houden voor. - } tos/yte. 

fer'slokke, dy, [fesloke] v. Jin ferslokke; 
zich verslikken. 

ferslonden, f ersliine. 
fer'slonzje, [feslon(d)zje] v.,ferslonze,fer

s/onze. Ferslûnzgje, fersuterje; verslon
zen, verwaarlozen. Ferslonze(d) , ver
slonsd, verwaarloosd. 

fer'slooin, [feslo. i n] adj . Ferslein ; versla
gen, terneergeslagen, onthutst. l à wiene 
alheel -, zij waren geheel verslagen . # -
stain, verslagen staan. - } ferslaan . 

fer' smaadje, [fesma: dje] v. Fersmaadzje; 
versmaden . 

fer'smachtje, [fesmäx(t)je] v. Fersmacht
sje; versmachten . Fersmachte( d), ver
smacht. # - fan , versmachten van. 

fer' smargje, [fesmargje] v. , f ersmarge, 
f ersmarge. Fersmoargje; vervuilen. Fer
smarge(d), vervuild . 

fer'smyte, [fesmite] onregelm.v. Fersmite; 
verwerpen . 

fer'sneUing, [fesndIIJ ] s.m. « Ned. ), -en. 
Fersnelling; versnelling, schakelinrich
ting voor het regelen van de snelheid. 

fer'snipperje, [fesnlperje] v.,fersnippere , 
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fe rsn ippe re. Fersn i pelje; versn i pperen. 
fer'snovje, [fasnovja] v. Fersnobje; ver-

snoepen. 
fersöle, - ) ferseulje . 
fer'sölje, v., --> ferseulje. 
fer'sorger, [fasorgar] s.m., -s. Fersoarger; 

verzorger. 
fer'sorging, [fasorgllJ] s. m. Fersoarging; 

verzorging. 
fer'sorgje, [fasorgja] v.,fersorge,fersorge. 

Fersoargje; verzorgen. Ferso rge (d) , ver
zorgd. 

fer's pylje, [faspilja] v. Ferspylje; verspe
len, met spelen of door roekeloosheid 
verliezen . 

fer'sprakke, dy, [faspraka] onregelm.v. 
Jin fersprekke (in bet. 1), jin ferprate (in 
bet. 2); zich verspreken. 1. zich vergissen 
bij het spreken, bijv. door woorden te 
verhaspelen . 2. zijn mond voorbij praten, 
meer vertellen dan men mag of van plan 
was. - ) ferprafe, mulle. 

fer 'spreiding, [faspn:. i dllJ] s.m. Fersprie
di ng; verspreiding. 

fer'spreidje, v. , - ) ferspreie. 
fer's preie, [faspn:. ia] v., fe rspreide, fer

spreid; fer'spreidje, [faspn:.i dja] v.,fer
spreide, ferspre ide. Ferspriede; versprei 
den. 

fer's tain, [fastain] onregelm.v. Ferstean; 
verstaan . # - eeuwnder, verstaan onder. 
Ta fersfain jaan, te verstaan geven, te 
kennen geven. 

fer'stainber, [fastaimbar] adj . Ferstean
ber; verstaanbaar. 

fer's tappe (dy), [fastapa] v. (Jin) ferstap
pe; (zich) verstappen . 

fer's tarking, [fastarkIu] s.m., -en. Ferster
king; versterki ng. 

fer's tarkje, [fastarkja] v. Fersterkje; ver
sterken. 

fer's tate, v. Ferstjitte; verstoten. 
fer's taun, [fasta.\;In] s.n . Ferstan ; verstand. 

# Mooi -, met verstand, met overleg, met 
beleid. lens - brukke, zijn verstand ge
bruiken. (Gin) - hawwe fan, (geen) 
verstand hebben van. Der hew ik it 
maisfe - net fan , daar heb ik niet het 
meeste verstand van, daar weet ik: niet 
heel veel van . If gie bope us -, if gie us 

fers tilje 

bope it -, het gaat ons verstand te boven . 
len wat oon if - bringe, iemand iets aan 
het verstand brengen, iemand iets uitleg
gen, doen begrijpen. 

fer'staunich, [fasta. \;Inax] adj . Ferstannich ; 
verstandig. # Hy docht - dit ne al fa 
sezen, hij doet er verstandig aan dit nu al 
te zeggen, het getu igt van wijsheid dat 
hij dit nu al zegt. -> wys. 

fer'staunskiize, [fasta.\;In (t)s]- s.m. Fer
stanskies; verstandskies. 

fer'steeuwe, [fast8. \;Ia] v. Ferstowe; verstui
ven. 

fer'steeuwe, [fast8.\;Ia] v. Ferdouwe; ver
stuwen , verstouwen. 

fer'steld, [fastdt] adj. In: - stain (fan), ver-
steld, perplex staan (van). besaulIle. 

fer'stelgUed, [fastd]- s. n. Fersetwurk; ver
stelgoed. 

fer'stelle, [fastda] v. Ferstelle (in bet. 1), 
fersette (in bet. 2); verstell en . 1. anders 
(af)stellen. 2. lappen , repareren (van 
kleren). 

fer'stelwerk , [fastd]- s.n. Fersetwurk; ver
stelwerk. 

fer'steure, v. Fersteure; verstoren. Fer
sfeursd, verstoord. 

fer'steuring, s.m., -en. Fersteuring; versto
ring. 

fer'stiening, [fasti .anll)] s.m., -en. Fer
stienning; verstening, fossiel. 

fer'stienje, [fasti.anja] v., ik ferstienje, da 
fersfiengeste [fasti .angasta] , hy ferstien
ge [fasti.anga], wy, j e, jimme, jàferstien
j e; fersfienge, ferstienge . Ferstienje; ver
stenen. # Ferstienge fan kaude, schrik 
wazze, versteend van kou, schrik zijn . 

fer 'stiivje, [fasti :vja] v., ferstiive , fersfiive . 
Ferstiivje; verstijven. # FerSfiive(d) fan 
kaude, schrik wazze, verstijfd van kou, 
schrik zijn. 

fer'stykje, [fastikja] v.; fer'stytje, [fastitja] 
onregelm.v.; Ferstekke, ferbergje; verste
ken , verstoppen , verbergen . 

fer' stikke, [fastIka] v. Ferstikke; verstik
ken. 

fer'stikking, [fastIklt) ] s.m. Ferstikking; 
verstikking. 

fer'stilje, [fastIlja] v., ik ferstilje, da fer
steles te [faste:lasta] , hy fers fele [faste:la] , 



ferstytje 

wy, je, jimme, jà ferstilje; ferste/e, fer
stele. Ferstilje; verstil len. Tt jaunsge /ut 
ferstele yn de snie, de gel uiden van de 
avond verstilden in de sneeuw. De snie 
ferste /e it jaunsge/ut, de sneeuw doet de 
geluiden van de avond ver tillen . 

fer'stytje, onregelm.v., -> ferstykje . 
fer'stjeure, v. Ferstjurje; stollen. 
fer'stjuere, [fastjü .ara] v. Ferstjoere; ver-

sturen, verzenden. 
fer'stjuerkasten, s. plur. Ferstjoerderskos

ten ; verzendkosten. 
fer'stomje, [fastomja] v. , ferstomme , fer

stomme. Ferstomje; verstommen , oph ou
den geluid te geven. 

fer'stopje, [fastopja] v. , ik ferstopje , do 
fe rstopeste [fasto:pasta] , hy fers tope 
[fasto:pa], wy, je, jimme, jà fe rstopje; 
ferstope, ferstope. Ferstopje, beside brin
ge; verstoppen , wegbergen. Fe rstope(d), 
verstopt, weggeborgen . 

fer'stoppe, [fastopa] v., ferstopte, fers fopt. 
Ferstopje; verstoppen, de vrije doorgang 
belemmeren. Myn piip is ferstopt, mijn 
pijp is verstopt. 

fer'stopping, [fastoplt]] s.m. , -en. Ferstop
ping; verstopping, opstopping. 

fer'streuje, v. Ferstruie; verstrooien. -> to
streuje. 

fer'stryke, (st. )v. Ferstrike; verstrijken , 
voorbijgaan (van de tijd). 

fer'strikje, v. Ferstrikje; verstrikken. 
fer'struppe, dy, onregelm.v. Jin ferstrûpe; 

zich omkleden, inz. na het werk nette 
daagse kleren aantrekken. - , ferk /ooiers
k/aine. 

fer'stukke, [fastüka] v. Ferstûkje, ferklof
fe ; verstuiken , licht ontwrichten. Tk hew 
it ankel ferstUkt, ik heb mjjn enkel ver
stuikt. -> ferknoffelje, swikje. 

fer'suene, [fasü.ana] v., f ersuende, fe r
suend. Fermoedsoenje; verzoenen. # Dy -
mooi, zich verzoenen met. 

fer'suening, [fasü.anu]] s. m. Fermoedsoe
ning; verzoening. 

fer'sum, [fasüm] s.n. , -en. Fersom; ver
zuim. 

fer'stirnje, [fasümja] v.,fersume [fasü:ma] , 
fersume. Fersomje; verzui men. 

fer'suppe, [fasüpa] v. Fersûpe; verzuipen . 
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1. (doen ) verdrinken . 2. aan sterkedrank 
uitgeven. 

fer 'sutterje, [fasütarja] v., f ersûttere, fer
su ffere. Fersuterje; verpieteren , onooglijk 
worden. Fe rsullere (d) , verpieterd, ver
lept, verflenst, onooglijk geworden. 

fer'swakje, [fasyakja] v., f erswakke, fer
swakke. Ferswakje; verzwakken. Fer
swakke( dj, verzwakt. 

fer'sweje, [fasye: i a]; fer'swygje, [fa
syigja] <zeldz.>; v. Ferswije' verzwijgen. 
- , sweje. 

fer'swygje, v., -> fersweje. 
fer'swiine, [fasyi :na] st.v. Ferswine; ver

zwinden, verdwijnen. -> swiine. 
fer'tacht, [fataxt] adj. Fertocht; verdacht. # 

- wazze op, verdacht zijn op. Ten - metje, 
iemand verdacht maken, iemand in ver
denkjng brengen. 

fer'tachte, [fataxta] s. m., -no Fertochte; 
verdachte. 

fer'tale, [fata:la] v., fertaa/de, fertaaM 
Fertale; vertalen. # - yn, ut, vertalen in , 
uit. Tn stok yn, ût it Duts -, een stuk in , 
uit het Duits vertalen . - mooi, troch, ver
talen met, door. Tt ei/aunder wes Kal
lemooi kin net mooi, troch ien Friesk wes 
fertaa/d I,vezze, het Schiermonnikoger 
woord Kallemooi kan niet met , door één 
Fries woord vertaald worden . 

fer'taler, [fata:lar] s. m., -s. Fertaler; ver
taler. 

fer'taling, [fata: I lIJ] s. m. , -en. Fertaling; 
vertaling. 

fer'taskje, [fataskja] v., f ertaske, fertaske. 
Ferheisterje; verfomfaaien, uit zijn model 
raken. De s/ingersfertaskje yn 'e wiin, de 
slingers verfomfaaien in de wind. 

fer'teje, [fate: i a] v.,ferteede,ferteed. Fer
tije; verwerpen , ontijrug werpen, voor de 
tijd ter wereld brengen. Tt schiep het it 
lamferteed, het schaap heeft het lam ver
worpen , voor de tijd ter wereld gebracht. 
Dat kaalf is fe rteed, dat kal f is te vroeg 
geboren, de betreffende koe heeft voor de 
tijd gekalfd. 

fer'tekenje, [fate:kanja] v. Fertekenje; ver
tekenen. 

fer'teun, [fatö:n] s.n. Fertoan ; vertoon. # 
Uffer/ik -, uiterlijk vertoon. Op - fan, op 

-
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vertoon van. 
fer' teune, [fetö: ne] v. Fertoane; vertonen. 

# Meurn is 't ferteunen, morgen, d.w.z. 
op Palmpasen, lopen de kinderen rond 
met hun versierde en met lekkernijen be
stoken stokken (een oud gebruik). 

fer' teuning, [fetö:nl1]] s. m., -en. Fertoa
ning: vertoning. 

fer' teurstje, [fetö.e(r)sje] v., ik ferteurstje 
[fetö.e(r)sje] , do ferteursteste [fetö.e(r)
steste] , hy f erreurste [fEtö.e(r)ste] , wy, j e, 
j imme, jà fe rteu rst j e; ferteurste , fer
teurste. Fertoarst(g)je; van dorst ver
smachten . 

fer' tier, [feti .er] s. n. Fertier; vertier, ver
maak, plezier. 

fer' tieze, [feti .eze] v. , fertiesde , fertiesd; 
fer'tiezgje, [feti .ezgje] v. , fertiezge , f er
tiezge . In: - yn, verward raken in , zich 
verwarren in . De fisk f ertiesde yn it nat, 
de vis raakte verward, verwarde zich in 
het net. De auders binne yn nued fer
tiesd, de ouders zijn in hun zorgen ver
ward geraakt, hebben zich in hun zorgen 
verward. 

fer'tiezgje, v., --> fertieze. 
fer'tikke, [fetIke] v.,fertikte,fertikt. In: It 

-, het vertikken , verdraaien, beslist wei
geren. - , ferdrooie. 

fer'tille, [fetlle] v. FertilIe; vertillen . # Dy 
- (oon), zich vertillen (aan). 

fer'timmerje, [fetImerje] v. Fertimmerje; 
vertimmeren. 

fer'ti nje, [fetInje] v., ik f ertinje [fetInje] , 
do fe rteneste [fete:neste], hy fertene [fe
te: ne] , wy, je, jimme, jà f ertinje ; fertene, 
fertene. Fertinje; verdunnen . 

fer'tinke, [fetl1]ke] onregelm. v. Fertinke; 
verdenken. # - fan , verdenken van . 

fer'tinking, [fetl1]kl1J] s.m., -en. Fertin
ki ng; verdenki ng. # Eeuwnder - stain , 
onder verdenking staan , verdacht wor
den. 

fer 'tjinje, [fetjlnje] v. , ik f ertjinje , do 
fertjeneste [fetje:neste], hy fertjene 
[fetje:ne], wy, je, jimme, jà fertjinje; 
fertjene, fertjene . Fertsjinje; verdienen. 
Dat hewwe se wal fertjene , dat hebben ze 
wel verdiend, daar hebben ze nu zeker 
wel recht op (bijv. een blijk van erken-

fertöle 

ning en waardering, een tijd van rust) . 
fer'tjinst, [fetjln(t)st] s. m., -en. Fertsjinst · 

verdien ste, inkomen . De fertjinsten, de 
verdi ensten, de verdienste, het inkomen. 
Gin f errjinsten hawwe, niets verclienen, 
geen inkomen hebben. De fertj insten 
binne net got, de verdi ensten zijn niet 
groot, er wordt niet veel (mee) verdiend. 

fer'tjinste, [fetjln(t)ste] s. m., -no Fer
tsj inste; verdienste, dat waarvoor men 
lof, dankbaarheid en/of eerbewijzen ont
vangt. 

fer'tjinstlik, [fetjln(t)stlek] adj . Fertsjin st
lik; verdienstelijk. 

fertjinst' wezziger, [fetjln (t)stVEzeger] 
s.m. , -s. Fertsjintwurdiger; vertegen
woordiger. 

fertjinst'wezziging, [fetjln(t)stvEzegl1]] 
s.m. , -en. Fertsjintwurdiging; vertegen
woordiging. 

fertjinst'wezzigje, [fetjln (t)stvEzegje] v. , 
fertjinstwe zzige, f ertjinstwezzige. Fer
ts jin twurdi gje; vertegen woordi gen. 

fertjostere'moonje, [fetjosteremo:nje] v. , 
fertjosteremone, fertjosteremone; fer
donkere'maanje, [fedol)kerema:nje] v. 
(<Ned.), ferdonkeremane , f erdonkerema
ne. Fertsjusteremoanje; verdonkerema
nen. Fertjosteremone(d), ferdonkerema
ne(d), verdonkeremaand. 

fer'tjostering, [fetjosterll)] s.m., -en. Fer
tsjusteri ng; verduistering. 

fer'tjosterje, [fetjosterje] v., fertjostere, fer
tjostere. Fertsjusterje; verduisteren , duis
ter maken of worden. 

fer'tjuerje, [fetjü.erje] v., fertjuere , fer
tjuere. Fertsjurje; op een andere plaats 
aan de tuier vastzetten . Wy moffe de gei
ten wier -, we moeten de geiten weer op 
een andere plaats aan de tuier vastzetten 
(om ze te laten grazen). - , tjuer. 

fer'töle, [fet:J:!e] v., f ertalde , fertald. Fer
telle; vertellen, (mondeling) mededelen. 
Ik hew my - latten, dat ... , ik heb mjj la
ten vertellen , dat ... , mij is verteld, dat .. . 
Us bep kue gued, meu mijn 
grootmoeder kon goed, mooi vertellen , 
zij kon op een boeiende manier verhalen 
vertellen . Dat huef ikjimme net 10 -n, dat 
hoef ik jullie niet te vertellen, dat weten 
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jullie heel goed. # - fan, ieuwr, vertellen 
van, over. Niks to -n hawlVe, niets te ver
tellen hebben, niet veel in te brengen 
hebben . -> geur. 

fer'töler, [fat::dar] s.m. , -s. Ferteller; ver
teller. 

fer'töling, [fat::>:I uJ] s. m., -en. Fertelling; 
verteIl ing. 

fer'tölsel , [fat::>:I sal] s. n. , -s. Ferteltsje, fer
haal; vertelsel. 

fer'tooie, [fato: i a] onregelm.v. Fert6gje; 
wegdragen, naar elders brengen. Dy 
fieuwl is fertóge, die vogel is afgedwaald, 
is het spoor bijster. 

fer'töre, [fat:na] v. Fertarre; verteren. 1. 
uitgeven aan eten of drinken. Jild -, geld 
verteren. 2. vergaan , in zijn bestanddelen 
uiteenvallen . De beu fertórt, de bui lost 
op, wordt weer in de lucht opgenomen . 
-> bóre. 

fer'töring, [fat:nlt]] s.m., -en. Fertarring; 
vertering. 

fer'traapje, [fatra:pja] v. Fertraapje; ver
trappen . 

fer'traiste, [fatrai sta] v. FertreastU)e; ver
troosten . 

fer'traisting, [fatraistlt]] s. m. , -en. Fer
treasting; vertroosting. 

fer'trale, [fatra:la] v.,fertraalde,fertraald. 
In: - yn, wikkelen in. - , betrale. 

fer'treedje (dy), [fatre:dja] v. (Jin) fer
trêdzje; (zich) vertreden. 

fer'treeuwd, [fatn:.yt] adj . Fertroud; ver
trouwd. Jt is hier wal -, het is hier wel 
vertrouwd, veilig. # - retje, wazze mooi, 
vertrouwd, bekend raken , zijn met, ge
wend raken, zijn aan. Dat is my -, dat is 
me vertrouwd, eigen, dat ken ik door en 
door. - , f ertreeuwe. 

fer'treeuwe, [fatn:.ya] v., fertreeuwde , fer
treeuwd. Betrouwe, fertrouwe; vertrou
wen. Hy fertreeuwt syn bjaun net mair, 
hij heeft geen vertrouwen meer in zijn 
band, hij denkt dat deze niet meer deug
delijk en betrouwbaar is. Hy fertreeuwt 
him salm net mair, hij heeft geen ver
trouwen meer in zich zelf, d.w.z. hij staat 
niet meer in voor zijn vermogen zich te 
beheersen , voor de juistheid van zijn 
handelen, oordelen, etc. Net to -n wazze, 
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niet te vertrouwen, onbetrouwbaar zijn. 
Dat is wal, net f ertreeuwd, dat is wel , 
niet betrouwbaar, deugdelijk; ook: daar 
kan men wel, niet gerust op zijn, men 
kan er bijn a zeker van zijn dat dat wel, 
niet goed af zal lopen. # - op, vertrouwen 
op, zich verlaten op. -> betreeuwe, wan
treeuwe. 

fer'treeuwen, [fatrE. yan] s.n. Betrouwen, 
fertrouwen; vertrouwen. # Yn ('t) -, in 
vertrouwen. Jen yn ('t) - nimme, iemand 
in vertrouwen nemen. - , wantreeuwen. 

fer'treeuwlik, [fatrE. ylak] adj . Fertroulik; 
vertrou weI ij k. 

fer'trek, [fatrEk] s.n ., -ken. Ofreis (in bet. 
I), fertrek (in bet. 2); vertrek. 1. « Ned.) 
afreis, afvaart (van een schip). - , oofreis. 
2. kamer. 

fer'trekke, [fatfEka] st.v . «Ned.), fertriek 
[fatri .ak] , fertrokken [fatrokan] . Of
reizgje, fuortgean; vertrekken, afreizen, 
weggaan. -> futgain, oofreizje . 

fertriek, - , fertrekke. 
fer'triet, [fatri .at] s.n. Fertriet; verdriet. # -

hawlVe, verdriet hebben . Jen - dwaan, ie
mand verdriet doen . Tat us -, tot ons 
verdriet. Mooiferduem hai is 't fuerjen-, 
met bedorven hooi is het voeren (van het 
vee) een zaak waar men geen vreugde 
aan beleeft (en die geen voldoening 
schenkt). 

fer'trietich, [fatri .atax] adj. Tryst (in bet. 
1), fertrietlik (in bet. 2); verdrietig. 1. 
verdriet hebbend. 2. verdriet veroorza
kend, onaangenaam. 

fer'trietlik , [fatri .atlak] adj. Fertrietlik; 
verdrietelijk, verdriet veroorzakend, on
aangenaam. 

fertrokken, - , fertrekke. 
fer'tóeve, [fatü.ava] v. Toevje, t6vje; ver

toeven. 
fer'tóge, [fatü:ga] v. (Jin ) ferklaaie; (zich) 

verkleden. Fertugd, verkleed; gecostu
meerd. - , omtuge. 

fer'tón, [fatün] s.n. Fertun ; fortuin , geluk. 
fer'tóteerzje, [fatütI.azja] v. , f ertuteerze, 

fertuteerze. Fertutearzje; verworden (van 
concrete zaken of personen). Jt hus, de 
aude man wie fertuteerze, het huis, de 
oude man was (door verwaarlozing) in 

-
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een staat van verval geraakt. Der fer
tureerze ûl sjain, er verva llen, verwaar
loosd uit zien. # - fiele , verwaarlozen, 
veronachtzamen. Hy her syn hus, him 
sa/m - larren, hij heeft zijn buis, zijn ge
zondheid verwaarloosd, veronachtzaamd. 

fe r'tótten, [fatütan] s. plur. In : - dwaan, 
<Fr.> fertuten dwaan; nut afwerpen, 
resultaat hebben. Syn werk her heel war -
dien, zijn werk heeft veel nut afgewor
pen, heeft veel resultaat gehad. Dar her 
him - dien , dat is nuttig voor hem ge
weest. 

fer'tóttich, [fatütax] adj . *. Nutticb (in bet. 
1), fernimsticb (in bet. 2); nuttig (in bet. 
1), vindingrijk (in bet. 2). 1. nut op
leverend. 2. in ventief, vernuftig. 

fer ' twyfeling, [fa tlclifa llIJ] s. m. Fertwife
ling; vertwijfeling. 

fer'twyfelje, [fat!;Iifalja] v. Fertwifelje; ver
twijfelen. Fertwyfele(d), vertwijfeld. 

fer'waakje, [fava: kja] v. Ferweakje; ver
weken. 

fer'waand, [fava:nt] adj. Waanwiis; ver
waand, aanmatigend, arrogant. 

fer'waarleuzje, [fava:rlö:zja] v., fervvaar
leuze, felwaarleuze . Ferwaarleaz(g)je; 
verwaarlozen . 

fer'waaskje, [fava:skja] v. Ferwaskje; ver
wassen, door het vele wassen de kleur 
(doen) verliezen. Fervvaaske(d) , ver
wassen, door het vele wassen kleurloos 
geworden. 

fer'wachting, [favaxtIIJ] s.m., -en. Fer
wachting ; verwachting. # Yn - wazze, in 
verwachting zijn , zwanger zijn , een kind 
verwachten. -> swier. 

fer'wachtje, [favax(t)ja] v. Ferwachtsje; 
verwachten. Ik f erwachtje dy om fiif 
ieulVre, ik verwacht je om vijf uur, ik 
reken erop dat je om vijf uur komt. # In 
ben -, een kind verwachten, in ver
wachting zijn , zwanger zijn. Dat wie tà 
-n, dat was te verwachten, dat kon men 
zien aankomen, dat was te voorzien. 

fer'wairming, [favairmlIJ] s.m. Ferwaar
ming; verwarmi.ng. 

fer'wairrnje, [favairmja] v. Ferwaarmje; 
verwarmen. Fe rvvainne(d), verwarmd. 

fer'walkornje, [favalkomja] v., fervvalkom-

ferwezen 

me, fen valkomme. Ferwolkomje; verwel
komen. 

fer'want, [fava nt] adj. « ed.). Besibbe; 
verwant. # - wazze oon, verwant zijn aan. 

fer'warje, [favarja] v., ikferwarje, dà fer
woreste [fav:J:fasta] , hy f e rvvo re [fav:J:fa], 
11)', je, jimme, jà f envmje; f en vore, f er
wore. Fertiizje; verwarren . Fervvore(d), 
verward, in de war. # Dy - yn, zich ver
warren in , verward raken in . Yn. 't nat 
fervvore, in het net verward. - ) war. 

fer'warring, [favarIlJ] s.m. Betizi ng; ver
warring. 

fer'watterje, [favatarja] v. , fervva ttere, fer
waftere. Ferwetterje; verwateren. 

fer'wedje, [fav8dja ] v. Ferwedzje; verwed
den. # Wat - om, iets verwedden om. 

fer'weensen, [fave:n(t)san] adj. Ferwoek
sen; vergroeid, krom gegroeid, misvormd 
(van het li chaam). - ) fergreuje, misween
sen. 

fer'weer, [favI.ar] s. n. Ferwar; verweer. 
fer'weergje, v., -> fervveerje. 
fer'weerje, [favLarja] v., fervvere, f ervvere; 

fer'weergje, [favI.argja] v., fe rweerge, 
fervveerge; fer'were, [favI.ara] v., fer
weersde [favI.azda], fervveers(d) [fa
vI.as(t)]. Ferwaruje; verweren, door de 
invloed van het weer aan kwaliteit inboe
ten of getekend worden. Fervve re(d), 
ferweerge(d), ferweers(d), verweerd. - ) 
utbyte. 

ferweers (d(e», - ) ferwere. 
fer'weeuwndering, s.m., - ) fervvondering. 
fer'weeuwnderje, v., --> f ervvonderje. 
fer'weidje, [fav8.idja] v. Ferweidzje; ver-

weiden, in een andere weide leiden. 
fer'were, dy, [favI.ara] v., fervveersde 

[favI.azda] , f erweers(d) [favI.as(t)]; fer
'wöre, dy, [fav:J:fa] v., fervvorsde [fa
v:J:Zda] , ferwors(d) [fav::>:s(t)]. Jin fer
warre; zich verweren. 

fer'were, v., - ) ferweelje . 
fer'wering, [favI.arlIJ] s.m. Ferwaring; ver

wering. 
fer'werking, [fav8 rklIJ] s. m., -en. Ferwur

king; verwerking. 
fer'werkje, [fav8rkja] v. Ferwurkje; ver

werken. 
fer'wezen, [fave:zan] adj . Ferweesd; ver-
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wezen, verslagen, onthutst. 
fer'wezze , [fav~za] onregelm.v. Ferwurde; 

verworden, ontaarden. Fen vezzen, ver
worden. 

ferwiet , - ) ferwyte. 
fer 'wiidering, [favi :dar4J] s.m. Ferwide

ring; verwijdering. 
fer'wiiderje , [favi:darja] v., fenviidere , 

fenviidere. Ferwiderje; verwijderen. 
fer'wiize, [favi:za] (st.)v. Ferwize; verwij

zen . # - nooi, verwijzen naar. 
fer'wiizing, [favi:zII)] s.m., -en. Ferwizing; 

verwijzing. 
fer'wikseling, [favlksalIl)] S. I11 ., -en. Fer

wikseling; verwisseling. 
fer'wikselje, [favlksa lja] v. Ferwikselje; 

verwisselen . 
fer'wyldering, [favildarltJ] S.I11. Ferwylde

ring; verwildering. 
fer'wylderje, [favildarja] v. , fenvy ldere, 

fer.vyldere. Ferwylderje; verwi lderen . 
Fenvyldere(d), verwilderd. In fer.vylder
den troep, een verwi lderde boel, troep. 

fer'wylkje, [favilkja] v. Ferwylkje, fer
wyl(g)je; verwelken, verleppen, verflen
sen. Fer.vylke(d), verwelkt, verlept, ver
fl enst. In f er.vylked blom, een verwelkte, 
verlepte, verflenste bloem. Fer.vylkede 
blome, verwelkte, verlepte, verflenste 
bloemen. --> I·vylkje. 

fer'winje, [favinja] v. Ferwenje; verwonen. 
fer'winsking, [favln(t)skltJ] s. m., -en. Fer

winsking; verwensing. 
fer'winskje, [favln (t)skja] v. Ferwi nskje; 

verwensen. 
fer'wiskje, [favlskja] v. Ferwiskje ; uitge

wist worden. - ) utwiskje. 
fer'wyt, [favit] s. n., -en. Ferwyt; verwijt. 
fer'wyte, [favita] st.v., fer.viet [favi .at] , 

fe r.vyten [favitan]. Ferwite; verwijten. # 
Hy het him salm niks tà on, hij heeft zich 
zelf niets te verwijten, hem treft geen 
blaam, schuld; ook: hij heeft zijn uiterste 
best gedaan het genoemde te voorkomen. 
- ) Ivyte. 

ferwyten, - ) fer.vyte. 
fer'woed , [favu.at] adj. Ferwoeden(d); ver

woed. 
fer 'wondering, [favondar4JJ ; fer 'weeuwn

dering, [fav~.~ndarltJ] .... ; s.m. Ferwûn-
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dering; verwonderi ng. 
fer'wonderje, [favondalja] v., fenvondere, 

ferwondere ; fer'weeuwnderje, [fav~. ~n

darja] v . .... , ferweeuwndere , fen veeuwn
dere. Ferwûnderje; verwonderen. Fer
lVondere , verwonderd . Fen vondere lVazze 
(ieL/IVr), verwonderd zijn (over). It sue 
my net -, as ... , het zou mij niet verwon
deren, verbazen, als ... Dat hueft us net 
te on, dat hoeft ons niet te verwonderen, 
te verbazen, dat is helemaa l niet vreemd, 
dat is zeer begrijpelijk. Dat hueft net tà 
on, dat is niet te verwonderen, dat is hele
maal niet vreemd, dat is zeer begrijpelijk. 
# Dy - (ieL/lVr), zich verwonderen (over) . 

fer'wooie, [favo:ia] v. Ferwaaie; verwaa i
en. Fer.vooid, verwaaid. Fen vooide klan
ken, verwaaide klanken. 

fer'wöre, v., fenvere. 
ferwöre(ste), --> fenvarje. 
ferwörs(d(e)), --> fenv6re. 
fer'wrotte, dy, [favrota] v. Jin ferwrotte ; 

zich overwerken (met zware lichamelijke 
arbeid). Fenvrotte hwme, handen die de 
sporen van zware arbeid dragen. - ) 
krum. 

fer'w6.este, v. , --> ferwuestje. 
fer'wuesting, [favü.astIIJ] s. m., -en. Fer

woasting; verwoesting. 
fer'wuestje, [favü.astja] v., fer.vues te, fer

wûeste; fer'w6.este, [favü.asta] v., fer
lVuestte , fer.vues t. Ferwoast(g)je; ver
woesten. 

fer'wulf(t), [favölf(t)] s.n., -en . Ferwulf(t); 
gewelf. 

fes, [ f~s] s.m ...... Faasje; vaart, snelheid, 
gang. Hy koom mooi - op my tà, hij 
kwam met een vaart op me af. # It mot 
syn - maar stain, het moet maar gaan zo
als het wil. fao rt. 

fês, --> fri eze. 
fe'sant, [fasant] s.m., -en. Fasan t; fazant. 
fe'santehone, s. m. Fasantehoan ne; fazan-

tenhaan. 
fe'syte, [fasita] s.m. Besite; visi te. # Op -

gain, wazze, op visite gaan, zijn . 
'fesjen, [ff:sjan] s. n., fesjes [f~sjas]. Festje, 

fest; vest, bepaald boven.kledingstuk. 
fesjes'bUs, [f~sjaz]- s.m. Festjebûs(e); vest

zak. 



125 

fesk, adj ., - , fask. 
fest, [f8st] s.n., -en. Fest; vest (alleen voor

komend i n de samenstelling slVomfest). 
- , fesjen, swomfesl. 

'festyfal , [f8sti fäl] s.n ., -s. Festi val; fes ti 
va l. 

'festiging, [f8stagfl]] s. m., -en. Festiging; 
vestiging. 

'festigje, [f8stagja] v., fesrige, festige. 
Festigje; vestigen. # Dy hier af der -, 
zich ergens vesti gen, ergens gaan wonen. 

'festing, [f8st11)] s. m., -en. Festing; vesting. 
fet, [f8t] s. n., -ten. Fet; vet. De reden ur it -

he/je, <Fr.> de redens ut it fet helje; aan 
het begin van een vorstperiode de schaat
sen, die aan het eind van de vorige win
ter waren ingevet en weggeborgen, weer 
te voorschijn halen en klaar maken voor 
gebruik. # Ien syn - jaan, iemand zijn vet 
geven, iemand op zijn nummer zetten. 
Dy het syn - haun, die heeft zijn vet ge
had, die heeft er flink van langs gehad. 
Op syn - tare, op zijn vet teren, niets 
meer nodig hebben. len yn syn - gair
smeure /iete , iemand in zijn eigen vet 
gaar laten smoren, iemand aan zijn lot 
overlaten. -> nooie, schutte!. 

fet, [f8t] adj. , -ter, -st. Fet; vet, rijk aan vet. 
- iiten, vet eten , eten met veel vet erdoor. 
-re beesten, vette, weldoorvoede koeien. 
-re latters, vette, dik en breed geschreven 
letters. -> tjok. In -ten greeuwn, een 
vette, vruchtbare grond. In -ren kwalm, 
een vette, dikke, zware wa lm. # Sà - as 
mode, zo vet als modder, moddervet. Sà -
as in slak, zo vet als een slak, heel vet. 

'fethuern, s.m. Fethoarn ; vethoorn , vet
horentje, stuk van een koehoorn , gevuld 
met vet, waarin de zeilmaker zijn naa ld 
kan dopen om die glad te houden of te 
maken. 

'fetkös, s.f. Fetkers; smeerkaars, vetkaars. 
'fetIik, [f8tlak] adj. Fetlik; vettig. - , fetti ch. 
'fetmaste, v. Fetmeste; vetmesten . -> mas-

te. 
'fetplak, s. n. Fetplak; vetplek, vetvlek. 
'fetplant, s. m. Fetplant; vetplant. 
'fetpoot, s.m. Fetpöt; vetpot. # It is der gin 

-, het is daar geen vetpot, men heeft het 
daar niet breed. 

feur 

fet' suen, [fatsü.an] s.n. Fatsoen; fatsoen , 
behoorlijkheid, gemanierdheid, goede 
manieren . # Mooi (gued) -, met goed fat
soen. 

fet'suenlik , [fatsü.anlak] adj. Fatsoenlik; 
fatsoenlijk, behoorlijk, netjes, welgema
nierd . 

'fettich, [f8tax] adj . Fettich ; vettig. -> fet
tik. 

fetweide'ree, [f8tv8. idare:] s.m. Fetweide
rij ; vetweiderij . 

'fetweidje, v. Fetweidzje; verweiden . 
reu, [fö:] S. tTI ., -jen. Faai , faan ; fooi. ~ 

feut jen. 
feugd, [fö:xr] s. m. , -en [fö:gdan] . Fad; 

voogd. 
feug'dee, [fö:gde: ] s.m. Fadij ; voogdij . 
feug'des, [fö:gd8s] s.f. Fades; voogdes. 
'feugdjild, s. n. Stranjild; strandgeld, 

premie die men van de strandvoogd ont
vangt voor het aanbrengen van strand
vond. -> straunfeugd. 

feur, [fö.ar] prep. , adv. & s.n. (alleen voor
komend in vaste verbindingen). Foar; 
voor. - fiif geeuwne, voor, tegen de prijs 
van vijf gulden . - niks, om niet, grati s. -
ales, voor alles, bovenal. Dat is - dy, dat 
is voor jou, dat is voor jou bestemd. - him 
wie dà ales feurby, voor hem, wat hem 
betrof, voor zover her hem betrof was 
toen alles voorbij . - him wie dat al heel 
wat, voor hem, zijn persoon in acht ne
mend, was dat al heel wat. - in jier, voor 
een jaar (een jaar geleden -> nooist; be
doeld , bestemd voor de tijd van een jaar). 
- dit keer, voor deze keer (ten behoeve 
van deze keer; voor zover het deze keer 
betreft, alleen wat betreft deze keer). De 
winter leit nach - us, de winter ligt nog 
voor ons, we krijgen de winter nog. Trooi 
menutten - twaen, trooien, drie minuten 
voor twee, drie. It is - twaen, trooien, het 
is voor tweeën , drieën. Injas - kaude en
'y n, een jas voor, ter bescherming tegen 
kou en regen. In freeuwminsk mooi in 
wyten schettik -, een vrouw met een witte 
schort voor, voor gebonden. # Wat - (in) 
... , - , wat. Der is ien -, er is iemand (aan 
de (voor)deur). -> wa. Yn ir - wazze, 
voorlopen (van een uurwerk). De klak is 
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yn it -, de klok loopt voor. Ir - en (it) tjin, 
het voor en tegen , de voor- en nadelen . 
(Sb) - en naai, voor en na, af en toe, met 
tussenpozen . A - A, A voor A, de ene A 
na de andere A. Stok - stok, ien - ien, 
stuk voor stuk, één voor één. - ... troch, 
- ) traeh. - ... ut, voor ... uit. Jà roonden -
us ut, ze Li epen voor ons uit. - dy ut sjain , 
voor zich uit kijken. - .. . waai, voor .. . 
vandaan. - ) wiine . Hy role de stien - de 
yngong waai , hij rolde de steen voor de 
ingang vandaan. Wat - dy haude, iets 
voor zich houden, iets niet (verder) ver
tell en. len - wazze, iemand voor zijn , 
voor iemand anders ergens zijn en zo 
hem iets afsnoepen, iets voor zijn neus 
weghalen . -) feuren. 

feur'al, adv. Foaral; vooral , voornamelijk, 
met name, inzonderheid. 

'feurauderlik, adj . Foaralderlik; voorou
derlijk. 

'feurauders, s.plur. Foaralden; voorouders, 
voorvaderen , stamouders. 

feur'barich, -[ba:rax] adj. Foarbarich , foar
batich ; voorbarig. 

feur'barigens, -[ba:ragan(t)s] s. m. Foar
barigens, foarbatigens; voorbarigheid. 

'feurbeeld, s.n. Foarbyld; voorbeeld. # In -
aan ien nimme, een voorbeeld aan ie
mand nemen, iemand navolgen. It (gue
de) - jaan, het (goede) voorbeeld geven, 
(aan anderen ) tonen hoe er gehandeld 
dient te worden. Om in - tb jaan, tb nai
men, om een voorbeeld te geven, te noe
men, bij voorbeeld . 

'feurbehaud, s.n . Foarbehald; voorbehoud. 
# Eeuwnder -, onder voorbehoud. 

'feurben, s.n . Fom·bern; voorkind. 
feur'by, prep., adv. & adj . Foarby; voorbij . 

- it M s, pail 5, voorbij het huis, paal 5. It 
Ms, pail 5 -, het hui s, paal 5 voorbij . -
wazze, voorbij , achter de rug, ten einde 
zijn. len - wazze, iemand voorbij zijn , 
langs iemand heen gegaan zijn en hem 
nu voor zijn . Yn de feurbye jieren, in de 
voorbije, afgelopen jaren. -) mulle. 

feur'bygain, onregelm.v. Foarbygean ; 
voorbijgaan. De jieren binne f eurbygien, 
de jaren zijn voorbijgegaan, verstreken. 
len -, iemand voorbijgaan, passeren . Dat 
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gie aan dy feurby, dat gaat jou voorbij 
(daar krijg je niets van; dat blijft je be
spaard). # Yn it -, in het voorbijgaan, ter
loops. 

feur'bygonger, s.m. , -s. Foarbygonger; 
voorbijganger. 

' feurbiine, st. v. Foarbine; voorbinden. 
feur'bykomme, onregelm . v. Foarbykom

me; voorbijkomen, passeren. 
feur'bysteeuwe, v. Foarbystowe; voorbij

ijlen , voorbij snellen. 
'feurbjaun, s.m. Foarste ban, foarban ; 

voorband. 
'feurbode, s. m. Foarboade; voorbode. 
'feurdaar, s. f. Foardoar; voordeur. 
feur'daar, adv. Foardoar; voor de deur, 

voor het huis. - stie in airm.en auden 
swaLker, voor de deur stond een arme 
oude zwerver. 

feur'dal, adv. Foardel; voorover, voor
waarts naar beneden gericht. Mooi de 
hole -, met voorovergebogen hoofd . Mooi 
de eigen -, met neerges lagen blik, ogen. 
-) f eurieuwr. 

'feurdat; feur't, [fö.a(r)t] ; conj. (onder
schikkend). Foardat, foar't ; voordat. 
Feurdatstb, feur'tstb [fö.a(r)stoJ, f eurdat
ste, f eur'tste [fö.a(r)sta] dat dochste, ... , 
voordat jij , je dat doet, ... Hy leeuwde it 
net, - er it net seich, <Fr.> hy leaude it 
net, foardat er it net seach; h ij geloofde 
het niet, voordat hij het zag, hij geloofde 
het niet, tot hij het zag, hij geloofde het 
pas, toen hij het zag. Wy dagge it net, -
wy ginjild hewwe, <Fr.> wy dogge it net, 
foardat wy gjin jild hawwe; wij doen het 
niet, voordat we geld hebben , wij doen 
het pas, al s we geld hebben . -) eerdat. 

'feurdeel, s.n. Foardiel; voordeel. # - haw
we fan , voordeel hebben van, baat hebben 
bij . Syn - dwaal! mooi, zijn voordeel doen 
met, (iets) met voordeel aanwenden. 

feur'delich, -[de:lax] adj. Foardielich ; voor
delig. 

'feurdracht, -[draxt] s.m., -en. Foardracht; 
voordracht. 1. declamatie; lezing, refe
raat. 2. nominati e. Nommer ien op de - , 
nummer één op de voordracht. 

'feurdrage, st. v. Foardrage; voordragen. 1. 
declameren, reciteren . 2. nomjneren , 
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kandidaat stellen. 
'feurdwaan, onregelm.v. Foardwaan ; voor

doen. (Ien) wat - (iemand) iets voordoen , 
(voor iemand) iets als voorbeeld doen . 
Mester docht (de ben) de som op it bues 
fe ur, meester doet (de kinderen) de som 
op het bord voor. De schetlik -, de schort 
voordoen , voorbinden . # Dy -, zich 
voordoen, gebeuren , plaats vi nden. It 
straungjen fan schiipe duech him eerder 
fa ak feur, het stranden van schepen deed 
zich vroeger vaak voor. Dy - as, zich 
voordoen , zich presenteren als. Se due
gen har as freeuwnen f eur, ze deden zich 
als vrienden voor. 

feur' eeuwnder , s.n . Foarûnder; vooronder. 
'feuren, [fö.eren] adv. In: Fan -, van vo

ren, aan de voorkant. Fan - oof oon, van 
voren af aan. Nooi -, naar voren , naar de 
voorkant. Tà -, tevoren , vooraf. Fan tà -, 
van tevoren , vooraf. Yn 't -, van tevoren , 
vooraf. 

'feureurdeel, s.n. Foaroardiel; vooroor
deel. 

'feurfaal, -[fa:l] s.n., .-falen. Fom·fal; voor
va l, gebeurtenis. 

'feurfale, st. v. Foarfalle; voorvallen, ge
beuren . 

'feurfechter, s. m. Foarstrider; voorvechter. 
'feurferkaip, s.m. Foarferkeap; voorver

koop. 
feur'gaats, -[ga:ts] adv. Bûtengat(s), bû

ten ût ; buitengaats. - leze, buitengaats, 
voor de haven liggen (van een schip). De 
beut leit - en kin net opstome, de boot 
ligt buitengaats, voor de haven en kan 
niet opstomen. 

'feurgain, onregelm.v. Foargean ; voor
gaan. len - fiete, iemand voor laten gaan , 
iemand voor zich (naar binnen of buiten) 
laten gaan . Us ooine dumde gie fan.dei 
feu r, onze eigen dominee gaat vandaag 
voor, preekt vandaag. Beite en bep binne 
us al f eurgien, grootvader en grootmoe
der zijn ons al voorgegaan, zijn al over
leden. It werk gie altyd feur, het werk 
gaat altijd voor, heeft altijd voorrang, 
komt altijd op de eerste plaats. De klak 
ging feur, de klok ging voor, liep te snel. 

'feurge, s.m. , - , furge. 

feurhûs 

'feurgefUel, s.n. Foargefoel ; voorgevoel. 
'feurgelaat, -[gela: t] s. n., -gelaten. Foar

gespins, gesicht· droomgezicht, gezicht, 
voorloop. In -, feu rgelaten hawwe, een 
droomgezicht, droomgezichten hebben, 
een gezicht, gezichten zien. 

'feurgeslacht, s.n. Foargeslacht, foarteam; 
voorgeslacht. 

'feurgevel, s.m. Foargevel; voorgevel. 
'feurgong, s.m. Fom·gong; voorgang. 
'feurgonger, s.m. , -s. Foargonger ; voor-

ganger. 
'feurgreeuwn, s.m. Foargrûn; voorgrond. 

# Op 'e - komme, op de voorgrond tre
den , een belangrijke rol (gaan) spelen. 

feur'gued, adv. Foargoed ; voorgoed, voor 
altijd, definitief. 

feur'hanne, adv. Foarhinne; voorheen, vroe
ger, eertijds. 

'feurhaude, st. v. Foarhälde; voorhouden. 
Ien wat -, iemand iets voorhouden (iets 
voor iemand houden, bijv. om het te pre
senteren; iemand iets onder het oog bren
gen, iemand op iets wijzen). Heit heeuwd 
beite in deus segaren f eur, vader hield 
grootvader een doos sigaren voor. Us is 
altydfeurheeuwden om us bast tà dwaan, 
ons is altijd voorgehouden ons best te 
doen. 

'feurhaven, S.I11 . Foarhaven ; voorhaven. 
'feurhawwe, onregelm. v. Foarhawwe; 

voorhebben. Dat het fole feur, dat heeft 
veel voor, dat heeft veel voordelen. Hy 

.het fole feur op syn bruer, hij heeft veel 
voor op z'n broer, vergeleken met zijn 
broer, heeft hij veel gunstige eigenschap
pen, verkeert hij in een veel gunstiger 
positie, enz. Ik wist nel wa 'f ikfeurhie, ik 
wist niet wie ik voorhad, met wie ik te 
maken had, met wie ik sprak (inz. m.b.t. 
positie en waardigheid van de persoon in 
kwestie). # It gued mooi ien -, het goed 
met iemand voorhebben , het goed met ie
mand bedoelen , het iemand goed menen. 

'feurhöle, s.m. FoarhoUe; voorhoofd. -> 

syvit. 
'feurhommer, s.m. Fom·harnrner; voorha

mer. 
'feurhoof, s. m. Fom·hof; voorhof. 
'feurhUs, s.n. Foarein, foarhûs, fom·hu-



feurich 

zing(e); woongedeelte van een boerderij 
(ter onderscheiding van de bedrijfsruim
te) . - , futtenshus. 

'feurieh, [fö.erex] adj. Foarich ; vorig. Ir 
feurige jier, het vorig jaar. De - wyk, de 
vorige week. 

feur'ieuwr, adv. Foaroer; voorover, voor
waarts naar beneden gericht. fe u rda I. 

feur' yn, adv. Foaryn ; voorin. 
'feurineeuwr, adv. Foarinoar; voor elkaar, 

klaar, in orde. - lVazze, voor elkaar zijn. 
It - kreje , het voor elkaar krijgen , het 
klaarspelen. It - hawwe, het voor elkaar 
hebben (het klaargespeeld hebben; zijn 
zaken op orde hebben). It - met je , het in 
orde maken . 

'feurjier, s.n . Foarjier, maaityd; voorjaar, 
lente. It is -, het is lente (het lenteseizoen 
is aangebroken; het is echt lenteweer). It 
wedt -, het wordt lente (het lenteseizoen 
breekt aan; het wordt al echt lenteweer). 
In eer -, een vroege lente. Yn it - fan 
1959, in het voorjaar, in de lente van 
1959. -, sommer, hest en winter, lente, 
zomer, herfst en winter. # Yn it -, in de 
lente. - , feurjiers . Fan 't -, <Fr.> fan 't 
maaityd; gedurende dit voorjaar, deze 
lente (nI. het voorjaar dat, de lente die we 
op het ogenblik meemaken) ; ook voor : 
gedurende het afgelopen voorjaar, de 
afgelopen lente (van het lopende jaar); 
ook voor: gedurende het aanstaande 
voorjaar, de aanstaande lente (van het 
lopende jaar). 

'feurjiers; feurjiers'deis ; adv. Maaitiids, 
maaitiiddeis; in de lente. - , feurjier. 

'feurjiersblom, s.f. Maaitydsblom; voor
jaarsbloem, lentebloem. 

'feurjiersdei, s.m. Maaitydsdei (in bet. 1), 
älde maaie (in bet. 2); voorjaarsdag (in 
bet 1), lentedag (in bet 1). 1. dag in de 
lente; dag die typerend is voor de lente. 
-> feUljiersdeis. 2. 12 mei , de dag waar
op de huur of pacht moest worden be
taald . -> hestdei. 

feurjiers'deis, adv. , -> feurjiers. 
'feurjiersmond, s.f. Foarjiersmoanne; len

temaand. 
'feurjiersweer, s.n. Maaitydswaar; lente

weer. 
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'feurjietje, v. Foarljochtsje; voorlichten, met 
een licht voorgaan . 

'feurjocht, s.n. Foarrjocht; voorrecht. 
'feurkatje, onregelm. v. De soad efkes gean 

litte oer; voorkoken. 
'feurkaunt, s.m. Fom'kant; voorkant, 

voorzijde. 
'feurkeeuwje, v. Fom'k6gje; voorkauwen. 

l en wat - iemand iet voorkauwen, 
iemand iets woord voor woord voorzeg
gen. 

'feurkeur, s.m. Fom'km'; voorkeur. # By -, 
bij voorkeur. De - jaan oon, de voorkeur 
geven aan. 

'feurkiize, s.m. Tosk; tand, voortand. 
'feurkomer, s.m. Fom'kearner; voorkamer. 
'feurkomme, onregelrn.v. Fom'komrne; 

voorkomen. fn taksy - Ziete, een taxi voor 
laten komen, voor laten rijden. Dat koom 
op it eilaun net feur, dat kwam op 
Schiermonnikoog niet voor (dat gebeurde 
op Schiermonnikoog niet ; dat werd op 
Schiermonnikoog niet aangetroffen). l en 
-, voor iemand verschijnen (bijv. in een 
droomgezicht). Hy mot fandei -, hij moet 
vandaag voorkomen, voor het gerecht 
verschijnen. Dat komt my fraimd feur, 
dat komt me vreemd voor, dat lijkt me 
vreemd toe. ft wiL my -, dat ... , het wil me 
voorkomen, het komt me voor, het lijkt 
me toe, dat ... 

feur'komme, onregelm.v. Foarkomme, te
foaren komme; voorkomen, beletten, ver
hoeden. Om te feurkommen, dat ... , om te 
voorkomen, dat ... 

'feurkommen, -[komen] s.n. Foarkommen; 
voorkomen, wijze waarop iemand of iets 
zich voordoet, uiterlijk. 

feur 'kommend, -[koment] adj . Foarkom
mend ; voorkomend, beleefd. 

'feurlatter, s.m. Foarletter; voorletter. 
'feurlaun, s.n. In: Dat is myn, dyn, us -

dat is mijn , jouw, ons voorland, dat staat 
mij , jou, ons te wachten . 

'feurleze, onregelm. v. Fom'li zze; voorleg
gen. len wat -, iemand iets voorleggen, 
iemands oordeel over iets vragen. 

' feurleze, onregelm.v. Foarlizze; voorlig
gen, aan de voorzijde liggen. 

'feurlieuwde, v. Foarli ede; de kerkklok lui-



129 

den voor een kerkdienst of begrafeni s. 
De leer, de tjinst wedt f eurlieuwd, de 
kerkklok wordt voor de kerkdienst geluid 
(om de gelovigen op te roepen te komen). 

> oonlieuwde. 
'feurlieuwden, -[li. leIde n] s. n. Foarlieden; 

het luiden van de kerkklok voor een 
kerkdienst of begrafenis. 

'feurliige, (st. )v. Foarlige; voorliegen. l en 
(wat) -, iemand (iets) voorliegen. 

'feurlik, [fö.e (r)lek] adj . Foarlik; voorlijk, 
vroeg ontwikkeld , vroegrijp, zijn leeftijd 
vooruit. In - ben , een voorlijk kind. 

'feurioop, -[lo:p] s.m. Earste di stillear
ri ngsprodukt; voorloop, eerste di stillati e
product. De - fa n etik, de voorloop van 
azijn, azijnessence. 

'feurioper, -[Io:per] s.m., -s. Foarloper; 
voorloper, lange en zware blokschaaf. 

feur' lopich, -[lo:pex] adj . & adv. Foar
riedich (in bet. 1), ynearsten (in bet. 2); 
voorlopig. 1. (als adj .) nog niet definitief 
(en daarmee tijdelijk van aard). In feu r
lopigen regeling, een voorlopige rege
ling. 2. (als adv.) voorshands, vooreerst, 
in afwachting van het definitieve (en 
daarmee tijdelijk). Dat is - net neudich, 
dat is voorlopig niet nodig. 

'feurioze, st. v. Foarlêze; voorlezen. 
'feurlozer, s.m. Foarlêzer; voorlezer. 
'feuriozing, s.m. Foarlêzing; voorlezing. 
'feurhikke, (onregelm.)v. Foarlûke; voor-

trekken, om willekeurige redenen begun
stigen. 

'feurmidde, s.m. Foarmiddei; voormiddag. 
Feurmiddes, des voormiddags. 

feur 'naam, -[na: m] adj ., feu m arne r, -st. 
Foarnaam; voornaam. 1. aanzienlijk, def
tig. 2. (alleen in de overtreffende trap) 
belangrijk. De, it f eumaamste ... , de, het 
voorn aamste, belangrijkste, gewichtigste 
... Dat is it f eumaamste, dat is het voor
naamste, het belangrijkste. 

'feurnimme, dy, onregelm.v. Jin foarnim
me, foar jin nimme; zich voornemen . 

'feurnimmen, -[nlmen] s.n., -s. Foarnim
men; voornemen, plan. 

'fe urnome, s. m. Foarnamme; voorn aam. 
feur' oof, adv. Foaröf; vooraf. # Wa t iite wy 

-?, wat hebben wij als voorgerecht? Wat 

feurschrift 

-, iets vooraf, een voorgerecht. 
feur'oofgain, onregelm.v. Foaröfgaan ; voor

afgaan. # - oon, voorafgaan aan. Feur
oofgaind (oon), voorafgaand (aan). It 
f euroofgainde, het voorafgaande. 

feur'oon, adv. Foaroan ; vooraan. 
feur 'oonstaind, adj . Foaroansteand; voor

aanstaand, prominent. 
feur'op, adv. Foarop; voorop. It jonge pair 

-, het jonge paar voorop, aan het hoofd 
van de stoet. 

'feurprieuwe, st.v. Foarpri uwe; voorproe
ven. 

'feurpróefjen, -[prü.efjen] s.n., -pruefjes 
[prü.efjes]. Foarpriuwke; voorproefje. 

'feurrang, - [ral) ] s.m. Foarrang; voorrang. 
'feurrangswooi, s.m. Foarrangswei, foar

rangsdyk; voorrangsweg. 
'feurried, -[ri.et] s.m., -en -[ri. eden]. Foar

ried; voorraad, hoeveelheid die voorhan
den is. # Yn - (hawwe, wazze), in voor
raad (hebben, zijn). . 

'feurrone, v. Foargean, winne; voorlopen 
(van een uurwerk). 

'feurrót, s.n. Foarrut ; voorruit. 
'feursanger, s.m. Foarsjonger; voorzanger. 
'feursat, -[sat] s.m. , -ten. Foarset; voorzet. 
'feursatsel, -[satse l] s.n., -s. Ferhäldings-

wurd; voorzetsel. 
'feursatte, v. Foarsette; voorzetten. l en in 

miel -, iemand een maaltijd voorzetten, 
een maaltijd voor iemaod op tafel zetten. 
De klak -, de klok voorzetten, vooruit 
zetten. De bal -, de bal voorzetten, een 
voorzet doen (bij het voetballen). 

'feurschat, -[sxat] s.n., -ten . Foarskot; 
voorschot. # In - op it lain , een voorschot 
op het loon. 

'feurschyn, s.m. In : Tà - (helje, komme), te 
voorschijn , voor de dag, aan het li cht 
(halen, komen). 

'feurschip, s.o. Foarskip; voorschip . 
'feurschrieuwe, st. v. Foarskriuwe; voor

schrijven. Mester schreeuwn (de ben) it 
wes op it bues f eur, meester schreef (de 
kinderen) het woord op het bord voor. 
(Ien ) wat -, (iemand) iets voorschrijven, 
opleggen . -> wet. 

'feurschrift, -[sxrIft] s.n ., -en. Foarskrift ; 
voorschri ft. 



feurseze 

' feurseze, onregelm. v. Foarsizze; voorzeg
gen, tot voorbeeld zeggen, influisteren. 
Mester sei ir jeur en de ben seze it nooi, 
meester zegt het voor en de ki nderen 
zeggen het na. Pita sei Els it antwesjeur, 
Pi ta zei Els het antwoord voor, Pita 
flui sterde Els het antwoord in . 

feur'seze, onregelm. v. Foarsizze; voorzeg
gen, voorspellen. Dat jeursei net jole 
gueds, dat voorspelt weinig goeds. - , 
jeurspelle. 

feur 'sichtich, -[sixtax] adj . & adv. , -sich
tiger -[sIxtagar], -st. Foar sichtich, hoe
den; voorzichtig, behoedzaam . Do moste 
- wazze, je moet voorzichtig zij n, behoed
zaam te werk gaan. Dat mot - dien wez
ze, dat moet voorzichtig, behoedzaam 
gedaan worden. # - wazze mooi, voor
zichtig zijn met, behoedzaam omgaan, te 
werk gaan met. --> hueden. 

feur'sichtichheid, -[sixtax.hE. i t]; feur
'sichtigens, -[sIxtagan(t)s]; s.m. Foar
sichtichheid, hoedenens; voorzichtigheid, 
behoedzaamheid. 

feur'sichtigens, s. m. , --> jeursichtichheid. 
'feursitte, st. v. Foarsitte; voorzitten, presi

deren. In j ergadering -, een vergadering 
voorzitten , leiden. Wa sit j anjauns j eur?, 
wie zit er vanavond voor, wie leidt van
avond de vergadering? 

'feursitter, -[sItar] s.m., os. Foarsitter ; 
voorzi tter . 

feur'sjain, onregelm.v. Foarsjen; voorzien. 
# - yn, voorzien in , zorgen voor. len - jan 
... , iemand voorzien van ... , iemand ... 
verschaffen. Feursyn j an ... , voorzien van 
... , uitgerust met ... It op ien jeursyn 
hawwe, het op iemand voorzien, gemunt 
hebben. - , jersjain. It net op ien jeursyn 
hawwe, het niet op iemand hebben voor
zien, iemand niet vertrouwen. 

'feursjotte, onregelm. v. Foarsjitte; voor
schieten, betalen (voor iemand anders, in 
afwachting van teruggave). 

'feursmyte, onregelm. v. Foarsmite; voor
smijten, voorwerpen, neersmijten voor, 
neerwerpen voor. 

'feursneje, v. Foarsnije; voorsnijden. 
'feursommer, s.m. Foarsimmer; voorzo

mer. 
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'feursorch, s.m. Foarsoarch; voorzorg. # 
Ut -, uit voorzorg. 

'feurspegelje, v. Foarspegelje; vOOI'spie
gelen. Dy, ien wat -, zich, iemand iets 
voorspiegelen. 

'feurspelle, v. Foarstaverje; voorspellen, 
tot voorbeeld spellen. Mester spelde (de 
ben) ir wes op it bues jeur, meester spel
de (de ki nderen) het woord op het bord 
voor. 

feur'spelle, v. Foarsizze; voorspeUen, voor
zeggen, zeggen dat het genoemde zal 
gebeuren. Dat jeurspelt net jole gueds, 
dat voorspelt weinig goeds. --> jeurseze. 

feur'spelling, -[spd ltJ] s.m., -en. Foar
sizzing; voorspelling, voorzegging, uit
spraak over wat er gebeuren zal. 

'feurspil, s. n. Foarspul ; voorspel. 
'feurspylje, v. Foarspylje; voorspelen . 
'feurspraak, s.m. Foarspraak; voorspraak. 
'feursprong, -[sprolJ] s.m. Foarsprong; 

voorsprong. 
feurst, [fö.a(r)st] adj. Foarst; voorst. De -e 

tjait, de -e tjellen, <Fr.> it foarste tsjil, 
de foarste tsjillen; het voorwiel, de 
voorwielen. De, it -e slachter, het voor
stel, het voorste deel van het onderstel 
van een oude boerenwagen. 

'feurstain, onregelm. v. Foarstean; voor
staan . De wooin stie jeur, de auto staat 
voor (de deur). Dat stie my net mair jeur, 
dat staat mij niet meer voor (de geest). 
Hy stuech syn ooine belangen jeur, hij 
stond zijn eigen belangen voor, hij ver
dedigde, bepleitte zijn eigen belangen. # 
Dy - liete op, zich laten voorstaan op, 
zich verheffen op . 

'feurstander, -[standar] s. m., os. Foarstan
ner; voorstander. 

' feurstel, -[stEl ] s.n., -len. Utstel ; voorstel , 
voorslag. # In - dl.vaan, een voorstel 
doen, iets voorstellen. 

'feursteUe, v. Utstelle, foarstelle; voor
stellen. l en oon de jemylje -, iemand aan 
de familie voorstellen, bekend maken, 
iemand bij de fa milie introduceren. Dat 
stelt in fieuwl jeur, dat stelt een vogel 
voor, dat verbeeldt een vogel. In nej en 
regel -, een nieuwe regel voorstellen, 
voorleggen, voorslaan, aan het oordeel 
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van anderen onderwerpen. # Dy wal -, 
zich iets voorstellen (zich een denkbeeld 
van iets vormen; iets van plan zijn). Dy 
wat (net) - kinne, zich iets (ni et) voor 
kunnen stellen, zich iets (niet) in kunnen 
denken. 

'feurstelling, -[stdIIJ] s. m. , -en. Foarstel
ling; voorstelling. # Dy in - met je (fan), 
zich een voorstelling maken (van), zich 
een denkbeeld vormen (van). 

'feursteven, s. m. Foarstj ûne; voorsteven. 
'feurstimme, v. Foarstim me; voorstem

men. 
'feurstimmer, -[stlmar] s.m., -s. Foarstim-

mer; voorstemmer. 
feurt, adv., --> fu t. 
feur' t , conj ., f eurdat. 
'feurteken, s.n. Foarteken; voorteken. 
'feurtiid, s.m. Foartiid ; voortijd. 
feur' tiidich, -[ti: dax] adj . & adv.; feur-

'tiids, -[ti :ts] adv. Foar de tiid; voortij
dig. 

feur'tiids, adv. , --> f eurtiidich. 
'feurtjail , s. m. Foartsj il ; voorwiel. --> 

feurst. 
feur'ut, adv. Foarut ; vooruit. Jà kuene 

f eur- nach afte rul, zij konden voor- noch 
achterui t, voor- noch achterwaarts, naar 
voren noch naar achteren. Dal faalt - net 
la sezen, dat valt voo ru i t, van te voren 
niet te zeggen. len - f ore, voor iemand 
uit (naar een bepaalde plaats) varen. 

feur' ut, [farüt] interj. Toe, fuort ; vooruit. -
dan maar!, voorui t dan maar! - , ta. 

feur' utgain, onregelm. v. Foarutgean; voor
uitgaan. Ja gie us f eurut, zij gaat ons 
vooruit, voor ons uit. De sieke gie /te 
gûed f eurût, de zieke gaat nu goed voor
uit, is nu flink aan de beterende hand. Sa 
gie it eilaun feuru t, zo gaat Schiermon
nikoog vooruit, komt het tot bloei, komt 
het in betere omstandigheden. 

feur' utgong, s.m. Foarutgong; vooru it
gang, vordering(en), verbetering. 

'feurutgong, s.m. Foarutgong; vooruit
gang, uitgang aan de voorzijde. 

feur'utsicht, -[sIxt] s. n., -en. Foarutsjoch; 
vooruitzicht, reële toekomstverwachting. 

'feurwaarde, s.m. « Ned.), -no Betingst; 
voorwaarde, beding. # Eeuwnder, op ien 

tier 

-, onder, op één voorwaarde. EeulVnder, 
op -, dat ... , onder, op voorwaarde, dat ... 
Eeuwnder -en, onder voorwaarden . 

'feurwerp, -[w:rp] s.n., -en. Foarwerp; voor
werp. 

'feurwes, s.n. Foaropwurd ; voorwoord. 
'feurwindsel, -[vln (t)sal] s.n. « ed.), -s. 

Ferlechje, utwyn sel; voorwindsel. # 
Eeuwnder - f an, onder het voorwendsel 
van. 

'feut jen, [fó: tjan] s.n., f eutjes [fó:tjas]. Foai-
ke, foa ntsje; fooitje. - , feu. 

fe'wiel , s.n., --> flewiel. 
fe'wielen , adj ., --> flewielell. 
fe'wielich , adj ., --> flewielich. 
fêzen, - , frieze. 
fiern, [ti .am]; faim, [fa im]; s.n., -en. Fiem; 

vadem, bepaa lde lengtemaat. In teeLnv 
fa n trooi -, een touw van drie vadem. # It 
hange my -en de keel ut, het hangt me 
mijlenver de keel ui t. Wy komme -en tiid 
ta kots, wij komen zeer veel tijd te kort, 
wij hebben bet zeer druk. --> fyter. 

'fiernje, [ti.amja] v., fi eme, fi eme. Fiemje; 
vademen, met de vadem meten. In baim 
-, een boom vademen, met uitgestrekte 
armen omvatten. 

fier, [ti .ar] adj . & adv. , -der [ti .adar], -st 
[ti .ast]. Fier; ver. In - laun, een ver (weg 
gelegen) land. -e f emylje, verre fa milie 
(i.t. t. de naaste fami lie). - , fierte. /s it - ?, 
is het ver (om er te komen)? Dat is my ta 
-, dat is mij te ver, die reis is mij te lang. 

, It is - fu t, waai, bet is ver weg, een heel 
eind bij ons vandaan. - yn it reeuwn, tot 
in de verre omtrek. Hy is - mis, hij heeft 
het helemaal mis. Dat wie - f eur syn tiid, 
dat was ver, lang voor zijn tijd. # - fan 
.. . , ver (verwijderd) van ... --> fie roof -
fan hus, ver van hu is. Fan fi er, fan 
fiere(n ), van verre, uit de verte. Fan - en 
naai, van heinde en ver. --> wech
ende-weer. Om -, <Fr.> om fierren; ver 
van huis, in den vreemde. --> om fier. De 
jûed dà 't om - binne, de mensen die ver 
van huis zijn (bijv. op zee) . (Feur) sa -
(as, dat .. .), voor zo ver (als, dat .. . ). Sa -
as ik it wet, voor zo ver ik weet. Yn ha 
fi er(e) ?, in hoe verre? En sa fie rder, en 
zo voort, enzovoort. ft is sa -, het is zo 
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ver, het moment (van een bepaald ge
beuren ) is aangebroken. As it sa - is, is 
elk bliid, als het zo ver is, als het ge
noemde gedaan of klaar is, is ieder blij. It 
sa - hawwe, zo ver gevorderd zijn . Wy 
hel-vwe it wier sa -, dat elk op syn ooin 
bed sliepe kin , wij zijn zo ver gevorderd 
met uitpakken, dat ieder weer in zijn 
eigen bed kan slapen . Is it al sa - mooi 
jimme komd, is het al zo ver met jullie 
gekomen, zijn jullie al zo diep gezonken? 
Sa - wie ir //'looi him komd, zo ver was 
het met hem gekomen, tot die deplora
bele staat was hij geraakt. Ta - gain, te 
ver gaan, de grenzen van het toelaatbare 
overschrijden. - fan .. . wazze, verre van 
... zijn , in het geheel niet, absoluut niet 
... zijn . -> fierder. 

'fierder, [ti.adar] adj. & adv. Fierder; ver
der. De - wyk, de verdere week, de rest 
van de week. De -e kasten, de verdere, 
overige kosten . In saak - beprate, een 
zaak verder, nader bespreken. - sieten 
der nach kneupen yn de deus, verder, 
voor de rest, voorts zaten er nog knopen 
in de doos. Jo is wat drok, maar - faalt se 
mooi, ze is wat druk, maar verder, over
igens, voor het overige, voor de rest valt 
ze mee. -> fierders. - gain, Ii vje, verder 
gaan , leven, voortgaan , voortleven. 

fierder'op, adv. Fierderop; verderop. 
'fierders, [fi.adars] adv. Fierders; verder, 

overigens, voor het overige, voor de rest. 
- ) fierder. 

'fiere, [fi .ara] v., fiersde [fi.azda] , fiers(d) 
[fi.as(t)]. Fiere; vieren (van een feest). 

'fiere, [fi .ara] v. , fiersde [fi.azda] , fiers(d) 
[ti.as(t)]. Bod jaan , fiere; vieren (van een 
lijn , touw). - ) utfiere. 

'fierekyker, [ti .a ra]- s. m. Fierrekiker· ver-
rekijker. -> kyker. 

'fiergesicht, s.n. Fiergesicht; vergez icht. 
'fierjeppe, v. Fierljeppe; fierljeppen. 
fier'oof, adv. Fier6f; veraf. -> fi er. 
fiers(d(e)), -> fiere. 
'fierstento, adv., -> fiersta . 
'fiersto, [fi.asto]; 'fierstento, [fi .astanto] ; 

adv. Fiers(ten )te; veel te. - fole, got, 
jong, lat, min, ruch, swak, veel te veel, 
groot, jong, laat, weinig, ruw, zwak. - ) 
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fo lsto. 
'fierte, [fi .a(r)ta] s. m., -no Fierte; verte. # 

Yn 'e -, in de verte, op grote afstand. Ut 
'e -, uit de verte, van grote afstand. Wy 
binne ût 'e - femylje, wij zijn verre fami
lie (van elkaar). -> fie r. Yn 'e fierste -
net, in de verste verte niet, absoluut niet. 

'fierut, adv. Fierwei ; veru it, verreweg. 
'fierwooi, adv. Fierwei ; verreweg. 
fieuwl , [fi .!;I1] s. m. , -en . Fûgel ; vogel. - In 

fjainden fieuwl fiint altyd wat, een 
vliegende kraai vi ndt altijd wat. 

'fieuwleblom, s.f. Wylde sering; vogelkers. 
'fieuwleferschrikker, s.m., -s. Fûgelfer

skrikker, sjamme; vogelverschrikker. 
'fieuwlefolk; 'fieuwlegued; s. n. Fûgel

guod; gevogelte . 
'fieuwlegued, s.n ., -> fieuwlefolk . 
'fieuwlekeu, S. I11. & s.f. Fûgelkouwe; vo-

gelkooi. 
'fieuwlenast, s.n. Fûgelnêst; vogelnest. 
'fieuwlenat, s.n . Fûgelnet; vogelnet. 
'fieuwlker, [fi .!;Ilkar] S.I11., -s. Fûgelder; 

vogelaar, vogel vanger. 
'fieuwlkje, [fi.!;Ilkja] v., fieuwlke , fieuwlke. 

Fûgelje; vogelen, vogels vangen (inz. 
scholeksters). 

'fiezel, [fi.azal] s.m., -s. Ri zel, tried; vezel. 
'fiezelich, [fi .azalax] adj . Rizelich , tried

derich ; vezelig. -> triederich. 
fyf, [fif] adj . & adv., fyve r [fivar], -st. Fyf; 

vief, kwiek. Jo is nach -, zij is nog vief, 
kwiek. - stappe , vief, kwiek stappen. 

'fyfschaft, [fi (f)sxaft] s.n. Fyfskaft ; vijf
schacht, vijfschaft, soort stevige kle
dingsstof. 

'fyfschaften, [fi (f) sxäf(t)an] adj. Fyfskaf
ten ; vijfschachten, van vijfschacht ge
maakt. 

'fyfte, [fifta] ; 'fiifde, [fi:vda] ; num. & s., 
-17. . Fyfte, fiifde; vijfde. 

fyfte'hail, num . Fyfteheal ; vijfdehalf, vier 
en een half. 

'fyftich, [fiftax] num . Fyftich ; vijftig. # YI1 
'e - wazze, in de vijftig Gaar) zijn , tussen 
de vijftig en zestig jaar oud zijn. Nooi de 
- rone, naar de vijftig Gaar) lopen, bijna 
vijftig jaar oud zijn. Mooi us, jimm.e, har 
fyft igen, met z'n vijftigen. 

'fyftichste, [fiftaxsta] num. & s., -11 . Fyf-
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tichste; vijftigste. 
'fyftien, [fifti .an] num . Fyft(s)j in ; vijftien. 
'fyftiende, [fifti.anda] num . Fyft(s)jinde; 

vijftiende. 
fyftigen, ..... fyftich. 
'fyftiger, [fiftagar] s. m. & adj ., -s. Fyftiger; 

vijftiger. # De - jieren, <Fr.> de fyft iger 
jierren; de jaren vijftig. 

fiich, [fi:x] s.m .,fiigen [fi:gan] . Fi ich ; vijg. 
fiif, [1i:fJ num . & s. m.,fiiven [fi :van]. Fiif; 

vijf. Om - ieuwre, om vijf uur. In l17eujen 
-, meuje fiiven schrieulVe, een mooie vijf, 
mooie vijven schrijven. # Trooi l17enutten 
f eur, nooi fii ven, drie minuten voor, over 
vijf. II is by, feur, ieuwr, nooi, tj in fi iven, 
het is bij , voor, over, na, tegen vij ven. 
Mooi us, jimme, har fii ven, met z' n vij
ven. Yn fi iven, in vijven, in vijf (min of 
meer gelijke) stukken. Fole fi iven en 
seksen hawwe, veel vieren en vijven, 
vijven en zessen hebben, veel onnodige 
drukte maken. 

'fiifde, num. & S., ..... fyfte . 
'fiifentwintich, num. Fiifentweintich; vijf

entwintig. 
'fiiffuet, s.m. Fiiffoet; vijfvoeter, bepaald 

soort zeester. 
'fiiftaI, s. n. Fiiftal ; vijftal. 
'fiigebaim, s. m. Figebeam; vijgenboom. 
'fiigemat, s. f. Figematte; vijgenmat. 
'fiigeteeuw, s. n. Figetou; vijgentouw. 
fiile, - , fyl. 
fij le(ste), fy lje. 
'ftinder, [Ii :ndar] s.m., -s. Finer, fynder ; 

vi nder. 
'fii ne, [fi: na] st. v. , fee uwn [fE.yn] , feeuwn. 

Fi ne; vi nden. Tà -n wazze, te vinden zijn , 
aanwezig zijn , aangetroffen worden. Nel 
tà -n wazze, niet te vinden zijn (onvind
baar zijn ; niet aanwezig zijn , niet aange
troffen worden). Dat fiin ik aardich, 
nuver, dat vind, acbt ik aardig, vreemd. 
Hy feeuwn aik, dat dat net kûe, hij vond 
ook, was eveneens van mening, dat dat 
niet kon. # Der niks oon -, er niets aan 
vinden, het vervelend vinden , er totaal 
niet door geboeid worden. It wal mooi 
illeeuwr - kinne, bet goed met elkaar 
ku nnen vinden, goed met elkaar overweg 
kunnen. Ik sil dy wal fi ine!, ik za l je wel 

fylje 

vi nden, ik krijg je nog wel! It hier af der 
net - kinne, <Fr.> it earne net fine kin ne; 
ergens geen bevrediging voor een bepaal
de behoefte of een bepaald verlangen 
kunnen vinden . ..... sikje. De seeman kue 
it op il eilaun net mair -, <Fr.> de see
man koe it op Skiermûntseacb net mear 
fine; het wonen op Schiermonnikoog kon 
de zeeman niet meer bevredigen , hij 
vond op Schiermonnikoog niet meer wat 
hij zocht. De kat wet net, wer't se it - sil , 
<Fr.> de kat wit net wêr't er it fi ne, sykje 
sil ; de kat weet niet waar zij nog een rus
tig plekje kan vinden. l à kue it net gued 
mooi har salm -, zij stond besluiteloos, 
zij kon geen beslui t nemen , zij wist niet 
wat ze zou doen . 

ftis, [fi: s]; fys, [fi s]; adj . Fii s; vies. # (Net) -
wazze fan ... , (niet) vies zijn van ... 

'fiisprate, v. Fii sprate; vuilbekken. 
'fiisprater, s. m. Fii sbek; vuilbek. 
fiiven, ..... fiif. 
'fiiver, [fi :var] s. m., -s. Fiver; vijver. 
'fiizel, [fi :zal] s. m., -s. Fizel; vijzel. 
'fiizelje, [fi :zalja] v. , fi izele,fiizele. Fizelje; 

vijzelen. 
'fiizens, [fi :zan(t)s] s. m. Fizens; viesheid. 

1. het vies zijn. 2. viez igheid, vuil. 
'fyjand, s. m., - , fyjaun. 
'fyjaun, [fija.yn] s.m., -en; 'fyjand, [fijant] 

s.m., -en [fijandan]. Fijän ; vijand. 
fyk, [fik] s. m., -el! . Fyk; snede, insnijding, 

kerf. ..... keif. 
'fykje, [fikja] v., fyke, fyke. Fykje; kerven, 

kepen , in snijden. - , kerve, ketse. 
fiks, [fiks] adj . & adv. Fiks; fiks, flink , 

kranig. In -en jonge, een fikse, flinke, 
stevige jongen. Ik hew 'reis - seid wer't it 
op stie, ik heb eens fiks, flink, terdege 
gezegd waar het op staat. - wat, flink 
wat, vrij veel, tamelijk veel. ..... gued, 
freewa t. 

til, [ffi] s.f. , fele [fe:la]. Rinter ; vlinder 
(vgl. Oost-Fries fi lerke 'koolwitje'). # De, 
in wyt -, de, een koolwitje. 

fyl , [fil] s. f. ,fiile [fi: la]. File; vijl. 
'fyla, [lila] s.m., -'s. Filla; vill a. 
'filder, [flldar] s. m., -s. Filder, strûper ; 

vilder. 
'fylje, [fi lja] v., ik fylje, dàfiileste [fi:las-
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ta], hy fii le [fi :la] , wy, je, jimme, jà fy lje; 
fii le,fiile. Fylje; vijlen. 

'fLlle, [flIa] v., filde, fild. Fille, strûpe; vil
len. 

'fillekaunt, [flIa]- s.m. In : De - reeuwn 
gain, <Fr.> de (hiele) fi lekant om gean; 
een ommelandse reis maken (lett.: per 
voertuig via de Veluwe naar Holland rei
zen , inz. naar de haven van Rotterdam of 
Amsterdam, i.p. v. per sch i p over de Zui
derzee). 

film, [f1Im] s.m., -en. Film; fi lm. 
'ftlmje, [flImja] v., ft lme, fi lme. Fi lmje; 

fi lmen. 
'fylsel , [fil sal] s.n. Fylsel; vij lsel. 
fylse'taasje, [filsata :sja] s. m., -s. Fi li si-

taasje, fylsetaasje; felicitati e. 
fylse'teerje, v., fy lsetere. 
fylseteers(d(e», -> fy lsetere. 
fylse'tere, [filsatI.ara] v. , fy lseteersde 

[filsatI.azda] , fylse teers(d) [filsatI.as(t)] ; 
fylse'teerje, [fiIsatI.arja] v., f ylsetere , 
fy lsetere. Filisitearje, fylsetearje; felici
teren. (Ge)fylseteers(d)! , gefeli citeerd! 

fLIt, [flit] s.n. Fi lt ; vilt. 
'filten, [fitan] adj. Fi lten; vi lten, van vilt. 
'ftlter, [fitar] s.n. & s.m. , -s. Filter; filter. 
'filterje, [flltarja] v., fil tere, filtere . Fil-

terje; filteren. 
'ftlthUed, s.m. Fi lthoed; vi lthoed. 
'ftltich, [fitax] adj . Filtich ; viltachtig, vil

tig. 
fiI'treerje, [flItrI.arja] v., fi ltrere, fil trere. 

Fi I trearje; fi I treren. 
'fymelje, [fimalja] v. , fymele, fymele. Fi

melje; fr iemelen, morrelen , peuteren , 
prutsen. Hy fyme le krekt sà lang, dat er 
it papier las hie, hij friemelde, peuterde 
net zo lang tot hij het papier los had. Hy 
fymele naai it kooigat , hij tast onzeker 
naar het sleutelgat. -> f fymelje, tispelje. 

fyn, [fin] adj ., -der, -st . Fyn ; fij n. 1. niet 
grof. - linnen, peujer, saun, fijn linnen, 
poeder, zand. -e snie, stui fsneeuw. -e 
tridden, fijn e draden. - jen, fij n garen. In 
-en lyn, een fijn e, dunne lijn. In -en pUnT, 
een fijn e, spitse, dunne punt. In -en stim, 
<Fr.> in fyn Wd; een lichte stem, een 
stem met weinig volume. In - gelut , een 
zich ni et op de voorgrond dringend ge-
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luid (dat all een met een fij n gehoor te 
onderscheiden is). In -en reuk, een zich 
niet op de voorgrond dringende geur (die 
alleen met een fijne reuk te onderschei
den is). In -en kleur, een zich niet op de 
voorgrond dringende, niet schreeuwerige 
kleur (die alleen iemand met een grote 
kleurgevoeligheid opvalt). 2. orthodox; 
kwezelachtig. De -en, de fijnen , de 
orthodoxen; de kwezels. # Sà - as in ge
dacht, in de pronk. pykfyn, pusfyn. Sà 
- as raige, <Fr.> sa fyn as reach; ragfijn. 
-> raigefyn. It lukt -, <Fr.> it Wiet 
fyn(tsjes); het is fijn tjes koud. - , stak. 

fin, [fin] s.f. , fene [fe:na]. Fin; vin, rich
tings- en bewegingsorgaan van een vis. 

fynan'sjeel , [finan(t)sje:l] adj . Finansjeel; 
financieel. - , fenansjes. 

'findel, s.n ., - , faande l. 
'finger, [fu)ar] s. m., -s. Fin ger ; vinger. 

Blieuw der mooi de -s oof!, blijf er met je 
vingers, fikken af! Der staie smarge -s 
op it gleis, er staan vieze vingers, vinger
afdrukken op het glas, raam. -> finger
taast. # Lytje -, <Fr.> (lytse) pink; pink 
(in een kinderrijmpje; zie in dit verband 
ook: Elsjemuer, gairfinger, luzeknyper, 
pansleker, pootleker) . - , pink. Dat kiste 
mooi in wieten - wal femimme , dat kun je 
met de klomp wel aanvoelen, dat is over
duidelijk (te merken). Mooi in wielen - tà 
liemen wazze, met een natte vinger te 
lijmen zijn, heel gemakkelijk over te 
halen zijn . len op de -s tikke, iemand op 
de vingers tikken , iemand berispen die 
buiten zijn boekje gaat. Ien op de -s 
sjain, iemand op de vingers zien, streng 
op iemand letten. Wat troch de -s sjain, 
iets door de vingers zien, iets oogluikend 
toelaten . Ien om 'e - tra Ie, wiine, wuele 
kinne, iemand om zijn vi nger kunnen 
wi nden, met iemand kunnen doen wat 
men wil. Lange -s hawwe, lange vi ngers 
hebben , diefachtig zijn. -> mulle. 

'fingerhued, s.m. Fi ngerhoed ; vingerhoed, 
naamng. 

'fingerlid , s. n. Fingerslid; vingerlid, vin
gerbeentje, vi ngerkootje. 

'fingerling, -[lIJ)] s. m. , -en. Fingerling; 
vingerling. 
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'fingerprint, s.m. Fingerprint; vingeraf
druk. 

'fingerring, s.m. Fingerring; vingerring. 
'fingertaast , s.m. Fingertaast; afdruk van 

een vuile vinger. Der staie -en op it 
gleis, er staan vieze vingers, vinger
afdrukken op het glas, de ruit. ) finger. 

'fingertip, s.m. Fingersein ; vingertop ....... 
tip. 

'fingerweeuwnt, s.m. Fingerwant; hand
schoen, vi ngerhandschoen . 

'fingerwiizing, -[ vi:zIu] s.m. , -en. Finger-
wizmg; vi ngerwIJzmg. 

fin' jet, [flnjEt] s.n ., -ten. Finjet; vignet. 
fink, [fltJk] s.f. , -eo Fink; vink. 
'finkei, [fItJkal] s.m. FinkeI ; venkel. 
'fynJatterje, v. '& . Letternaaie; borduren. 

) borduerje, latterje, stak. 
'fynmetje, onregelm. v. Fynmeitsje; fijn

maken , verpulveren. 
'fynmöle, onregelm.v. Fynmeale; fijnma

len . 
'finnich, [flnax] adj. Finnich ; vinnig. 
'finster, [fln(t)star] s.n., -s. Finster ; ven

ster. 
'finsterbank, s.n . & s.m. Finsterbank; ven

sterbank. 
fint, [flnt] s.m. Fint; vent, kerel. In minnen 

-, een gemene, lelijke vent, kerel. In 
fiksen -, een fikse, flinke vent. 

'fynwrieuwe, st.v. Fynwriuwe; fijnwrijven. 
fy' ooltjen, [fijo:ltjan] s.n. , fyoo ltjes 

[fijo: ltjas]. Fioeltsje; viooltje. 
'firma, [fIt'ma] s.m., - 's. Firma; firma. 
fys, adj ., - ) fiis. 
fisk, [flsk] s. m. , -en. Fisk; vis . 
'fiskbien, s.f. Fiskbonke; visbeen, graat. 
'fiske r, [flskar] s.m., -S. Fisker; visser. --+ 

fiske rman. 
fiske' ree, [flskare:] s.m., -ën. Fiskerij ; vis

serij. 
'fiskerman, s.m., -jued [jü.at]. Fiskerman ; 

visserman (die met netten vist). --+ fisker. 
'fiskersbeut, s. f. Fiskersboat; vissersboot. 
'fiskersdarp, s.n. Fiskersdoarp; vissers

dorp. 
'fiskfangst, s. m. Fiskfangst; visvangst. 
'fiskich, [flskax] adj. Fi skich; vissig, vi s

achtig. 
'fiskje, [flskja] v. , fiske, fiske; 'fistje, 

fytraazje 

[fls(t)ja] onregelm.v. <zeldz.>, ik fis tje 
[fls(t)ja] , do fiskeste , hy fiske, wy, je, 
jimme, jà fis tje [fls(t)ja] ; fiske, fiske. 
Fiskje; vissen. In pail ut it watter -, een 
paal uit het water vissen, uit het water 
halen. # - op, vissen op (een bepaald 
soort vis), die proberen te vangen. - ) nat. 

'fiskliem, s.m. Fisklynl ; vislijm. 
'fiskmal, s. n. Fiskmoal; vismeel. 
'fisknat, s. n. Fiskersnet; visnet. 
'fiskoofslach, s.m. Fisk6fslach; visafslag. 
'fiskpan, s.f. Moai grutte, holle knoop mei 

fjouwer gatsjes ; vrij grote, holle knoop 
met vier gaatjes. 

'fisksuttelder, s. m. Fi sksutelder ; visventer. 
'fisktuch, s.n. Fiskersark; vistuig. 
'fiskwyf, s.n. Fiskwiif; viswijf. 
'fiskwinkei, s. m. Fiskwinkel ; viswinkel. 
'fistje, onregelm. v., --+ fiskje. 
fit, [ilt] adj. , -ter, -st. Fit; fit. 
fyt, [fit] s.m. & s.n. , -en. Fyk, fyt ; fijt , 

ontsteking aan de vingertop. 
fyta' myne, [fitamina] s.m. , -no Fitamine; 

vitamine. 
'fyter, [fitar] s. m. , -S. Fiter; veter. # Wy 

komme -s en fiemen tiid to kots, wij 
komen zeer veel tijd te kort, wij hebben 
het zeer druk. To - hawwe, <Fr.> te fiter 
hawwe; voor de gek houden . ...... fiem. 

'fyterbjaun, s. n. Fiterbän ; veterband. 
'fytergat, s. n. Fitergat; vetergat. 
'fytergös, s.n. Fiter(gers) ' kweek, tarwe

gras, kruipende tarwe. --+ kweek. 
'fyterich, [fitarax] adj . Stribb(el)ich ; stug 
, (van haar). - hier, stug haar ....... struppe

rich. 
'fyterje, [fitarja] v., fytere, fy tere. Fitetje 

(in bet. 1 en 2), oantreastgje (in bet. 3); 
veteren (in bet. 1), snellen (in bet. 2), 
aanwakkeren (in bet. 3). 1. met een veter 
of veters dichtrijgen. Kiste al - ?, kun je 
je eigen schoenen al veteren? (gezegd 
tegen een kind). 2. ijlen, met grote spoed 
gaan. Hy fytere us feu.rby, hij snelde, 
ijlde ons voorbij . 3. feller doen branden . 
It fjuer -, het vuur aanwakkeren . 

'fyterschuen, s. m. Fiterskoech ; veter
schoen . 

fy'traazje, [fitra:zja] s.m. , -S. Fitraazje; vi
trage. 



fyts 

fyts, [fits] s.f., -eo Fyts; fiets, rijwiel. # Op 
'e -, op de fiets , fietsend . 

'fytse, [fitsa] v. ,fytste,fytst . Fytse; fietsen. 
'fytsemöker, -[m:J :kar] s.m., -s. Fyts-

makker ; fietshersteller, fi etsenman. 
'fytser, [fitsar] s.m., -s. Fytser; fietser. 
'fytspaid, s.n . Fytspaad; fietspad . 
'fytspomp, s.f. Fytspomp; fi etspomp. 
'fitte, [fIta] v., fitte, fit . Fitte; vitten. # - op, 

vitten op. 
'fitter, [tItar] s.m., -s. Fitter; fitter, gas

fitter, waterfitter. 
'fitting, [tItil)] s.m., -en. Fitting; fitting. 
fy'uel, [fijü.al] s. f. , -eo Fioele; viool, be

paald strijkinstrument. # Wa het it eut sà 
f raimd op 'e - spyljen heers ?, wie heeft 
het ooit zo vreemd op de viool horen spe
len, wie heeft ooit zoiets dwaas gehoord? 

fy'uelblak, s.n. Fioeleblok; viool blok. 
fy'uelspylder, s.m. Fioelspylder; vioolspe

ler. 
fy'uelspylje, v. Fioelspylje; vioolspelen . 
fjain, [fjai n] onregelm. v., ik fjai [fja!], dà 

fjochste [fjoxsta], hy fjocht [fjoxt] , wy, j e, 
jimme, jà fjai e [fjaia] ; j 7eich [tkix] , 
jlein [fkin]. Fleane; vliegen. Wy seigen 
de fieuwlen liech ieuwr it laun -, wij 
zagen de vogels laag over het land vlie
gen. Wy fjaie fan Amsterdam naai Parys, 
wij vliegen van Amsterdam naar Parijs, 
wij gaan met het vliegtuig van Am
sterdam naar Parijs. Hy jleich elkfeu rby, 
hij vloog, snelde ieder voorbij . Jà jleich 
bedaar, zij vloog, stoof naar buiten, het 
huis uit. De ti id fjocht , de tijd vliegt, gaat 
snel voorbij . # - as in haas, <Fr.> fl eane 
as in hazze; vliegen, stuiven , ijlen. Dely n 
-, erin vliegen, zich laten beetnemen. -> 

rone. 
fjeeuwr, [fjE. l:lr] num. & s. m ., -s. Fjouwer; 

vier. It is - ieuwre, het is vier uur. In 
meujen -, meuje -s schrieuwe, een mooie 
vier, mooie vieren schrij ven. # Trooi me
nutten feur, naai fjeeuwren, drie minuten 
voor, over vier. It is by, feur, ieuwr, naai, 
rjin fjeeuwren, het is bij , voor, over, na, 
tegen vieren. Mooi tlS, jimme, har 
fjeeuwren , met z'n vieren . Yn. fjeeuIVren, 
in vieren, in vier (min of meer gelijke) 
stukken. Ut syn., de fjeeuwren , <Fr. > ut 
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'en fjouwer(j)en; in galop. Ut syn, de 
fjeeuIVren drave , <Fr.> ut 'enfjou
wer(j)en gean, fjouwerje; galopperen. 
jjeeuwrje. Ut syn, de fjeeuwren rone, 
fja in, ijlen, snellen, stuiven, vliegen. -> 

fjisde. 
fjeeuwren, ) fjeeuwr. 
'fjeeuwrhuek, s. m. Fjouwerhoek; vier

hoek. -> hûeke. 
'fjeeuwrje, [fjE. \;Irja] v.,fjeeuwre,fjeeuIVre. 

Fjouwerje; galopperen. -> fjeeuwr. 
'fjeeuwrkaunt, s. n. Fjouwerkant ; vierkant. 

1. gelijkzijdige rechthoek; fig uur van 
deze vorm. 2. doophek, afgeschoten 
ruimte rondom de preekstoel. # Yn it -, in 
het vierkant, in de lengte en de breedte. 
Yn it - sitte, <Fr.> yn it fjouwerkant , hek, 
stek sitte; lid van de kerkenraad zijn . 

'fjeeuwrkaunt; fjeeuwr'kauntich, -[ka.l:ln
tax]; adj. Fjouwerkant(ich); vierkant, in 
de vorm van een vierkant. -> bek, mulle. 

fjeeuwr'kauntich, adj. , - ) fjeeuIVrkaunt. 
'fjeeuwrpits, -[pIts] adj. (alleen in verbin

ding met een zelfstandig naamwoord). 
Fjouwerpits; vierpits. In - gasste l, py
trulnstel, een vierpits gasstel, petroleum
stel. 

'fjeeuwrpitter, -[pitar] s.m. , -s . Fjouwer
pitter; vierpitter , gas- of petroleumstel 
met vier pitten . 

'fjeeuwrschieuwsblak, [fjqlrsxi.l:lz]- s.n. 
Fjouwerdûbeld blok; vierschijfsblok, 
vierdubbele katrol, katrol met vier schij
ven. -> blak, schieuw. 

'fjeeuwrspan, s.n. Fjouwerspan; vierspan. 
'fjeeuwrsprong, s. m. Fjouwersprong; 

viersprong. 
'fjeeuwrtal, s. n. Fjouwertal ; viertal. 
'fjeeuwrtyns, -[tin (t)s] adj . (alleen in ver

binding met een zelfstandig naam
woord). Fjouwertine, fjouwertinich ; vier
tandig. In - fo rk, greep, een viertandige 
vork, riek. 

'fjiinen, [fji :nan] s. n. In: In - twûbakken, 
<Fr.> in fearn twibakken ; een teleenheid 
van besch uiten (26 stuks, d.w.z. een 
vierde van honderd plus één). 

'fjiinensjier, s. n., - ) fjynsjier. 
fjild, [fjDt] s. n., -en [fjIldan]. Fjild; veld. 
'fjildmUs, s.f. Fjildmûs; veldmuis. 



137 

'fjildslach, s. m. Fjildslach ; veldslag. 
'fjildtacht, -[taxt] s. m., -en. Fjildtocht; 

veldtocht. 
fj yns'jier , [fjin(d)z]- ; 'fjiinensjier, [fji :

nan(d)z]- ; s. n. Fearnsjier ; een vierendeel 
jaars, aaneengesloten periode van dri e 
maanden, kwartaal. 

'fjisde, [fjIzda]; 'fjizze, [fjIza] ; num. & S., 

-11. Fjirde; vierde. - , fjeeuwr, fjitsi ch. 
fjisde' hail, num. Fji rdeheal; vierdehalf, 

drie en een half. 
'fjispat, [fjIs]- s.n. Fjirdepart; vierdepart, 

een vierde gedeelte. - , bra id. 
'fjitsich, [fjItsax] num. Fjirtich; veertig. # 

Yn 'e - wazze, in de veertig (jaar) zijn, 
tussen de veertig en vijftig jaar oud zijn. 
Naai de - rone, naar de veertig (jaar) lo
pen, bijna veertig jaar oud zijn. Mooi US, 
j imme, har fjitsigen, met z'n veertigen. ' 
fji sde. 

'fjitsichste, [fjItsaxsta] num. & S., -no Fjir
tichste; veertigste. 

'fjits ien, [fjItsi .an] num. Fjirt(s)ji n; veer
tien. # - dagen , veertien dagen, twee we
ken. 

'fjits iende, [fjItsi .anda] num. Fjirt(s)jinde; 
veertiende. 

fjitsigen, - , fjits ich. 
'fjits iger, [fjltsagar] s.m. & adj ., -s. Fjir

tiger ; veertiger. # De - jieren, <Fr.> de 
fj irtiger jierren; de jaren veertig. 

'fjizze, num. & s. , -+ fjisde. 
fjochste, -+ fjain . 
fj ocht, - , fjain . 
'fjogge r, [fjogar] s.m., -s. Fle(u)gel; wim

pel, windvaan. -+ wimpel. 
fjuer, [fjü.ar] s.n., -en. Fjoer; vuur. Om ir -

sitte, rondom het (haard)vuur , het open 
vuur zitten. It - fan It Amlaun, het vuur, 
de vuurtoren , het kustlicht van Ameland. 
- , (fjûer)tuer, jiet . Dy jonge, der sit - yn, 
die jongen, daar zit vuur, pit, geestkracht 
in . # Wat mooi - f erbane , iets met vuur 
verbranden. Mooi - spylje, met vuur spe
len gevaarlijk spel spelen. Op it -, tà -, 
op het vuur, te vuur (van een pan met 
eten). Wat hes te tà - stain ?, wat heb je op 
het vuur staan , wat ben je aan het koken ? 
It eeuwige, helse -, het eeuwige, helse 
vuur , het hellevuur. - en jlam spej e, vuur 

flaask 

en vlam spuwen (geweldig kwaad zijn ; 
hevig ui tvaren). Yn - en jlam stain, in 
vuur en vlam staan (zeer fel branden; 
(erg) enthousiast zij n). Dy it - ut 'e 
schûene, sloffen rone, fja in, het vuur uit 
zijn sloffen lopen, zich zeer veel moeite 
geven (voor iets of iemand) . Feur ien 
troch it - gain, voor iemand door het 
vuur gaan , alles voor iemand doen. len it 
- (naai) aan 'e taine leze, <Fr.> immen it 
fjoer nei oan 'e teannen lizze; iemand het 
vuur na aan de schenen leggen, het ie
mand moeilijk maken, iemand scherp 
ondervragen . - , ulje, watter. 

'fjuerbang, adj . <zeldz.>. Fjoerbang; doods
bang. -+ fjuerbenaud. 

'fjuerbeken, s.n. Fjoerbeaken ; vuurbaak, 
vuurbaken, fanaal. 

'fjuerbenaud, adj . Fjoerbenaud, fjoerbang ; 
doodsbenauwd, doodsbang. -+ fjuerbang. 

'fjuerdeup, s.m. Fjoerdoop; vuw-doop. 
'fjuerenheeuwt, [fjü.aran]- adj. Fjurren

hout ; vurenhout. 
'fjuerenheeuwten, adj . Fjurrenhouten; vu-

renhouten . 
'fjuerfast, adj . Fjoerfêst; vuurvast. 
'fjuerfretter, s.m. Fjoerfretter; vuurvreter. 
'fjuerich, [fjü.arax] adj. Fjoerich , fj urrich; 

vurig. 
'fjuerje, [fjü.arja] v., fjuere, fjuere. Fjurje; 

vuren, vuur geven, schieten. 
'fjuerpeloton, s.n . Fjoerpeloton; vuurpelo-

ton. 
'fjuerpyl, s.f. Fjoerpylk; vuurpijl. 
'fjuerplait, s.f. Fjoerplaat; vuurplaat. 
'fjuerpruef, s.m. Fjoerproef; vuurproef. 
'fjuerraid, adj. Fjoerread; vuurrood. 
'fjuertuer, s.f. Fjoertoer, ljochttoer; vuur-

toren. - , fjûer, jiet, tûer. 
'fjuerwapen, s.n. Fjoerwapen; vuurwapen . 
'fjuerwerk, s.n. Fjoerwurk; vuurwerk. 
flaach, s.m., - , flai ch. 
'flaagje, [fla:gja] v. , flage, jlage. Flaagje; 

vlaggen, de vlag(gen) uitsteken . 
flaask , [fla:sk] ; flask, [flask] ; s.n . Flêsk; 

vlees. # Wyld -, wild vlees, woekering 
van bleekrood vlees bij wonden en zwe
ren . Wyte wat fe ur - aste yn 'e kûp heste, 
weten wat voor vlees men in de kuip 
heeft , weten met wie men te doen heeft. 



flaaskich 

- , utj7askje. 
'flaaskich, [fla:skax] adj . Fleskich ; vlezig. 
'flaaskiiter, s.m. Flêskiter; vleeseter, car

nivoor. 
'flaaskje, [fla:skja] v., flaaske , flaaske. In : 

- op, vlassen op, belust zijn op, begerig 
uitzien naar . -+ longerje. 

'flaaskmös, s.n. Flêskmês; vleesmes. 
'fladderje, [fladarja] v.,fladdere, fladdere. 

Fladderje, wjukkelje; fladderen. 
'flage, [fla:ga] s.m., -no Flage; vlag. # Mooi 

- en wimpel, met vlag en wimpel, glans
rijk. De - is op, de vlag is uit. De - hysje; 
utsatfe, ûtstykje; sflyke, de vlag hijsen ; 
uitsteken ; strijken. 

'flagelyn, s.f. Flaggeline; vlaggenlijn. 
' flagemast, s.m. Flaggemêst; vlaggenmast. 

- , kleut. 
'flageschip, s.n. Flaggeskip; vlaggenschip. 
'flagestook, s.m. Flaggestök; vlaggenstok. 
'flageteeuw, s.n. Flaggetou ; vlaggentouw. 
flaich, [flaj.x] s.m., flaigen [flajgan]; flaach, 

[fla:x] s.m.,flagen [fla:gan). Fleach; vlaag, 
regenvlaag, windvlaag. - , pust. 

'flaie, [flaia] v., flaide, fla id. Flije; vlijen, 
zacht , voorzichtig plaatsen , schikken, 
leggen. 

'flaigje, [flaigja] v. , flaige, flaige. Fleagje; 
vlagen, in vlagen of als een vlaag 
waaien. 

flak , [flak] s.f., -ken. Flok; vlok, bundeltje 
van lichte stoffen ; inz.: sneeuwvlok. 

flak, [fläk] adj., -ker, -st. Flak; vlak, effen. 
It -ke laun, straun, het vlakke land, 
strand. In -ken stim, een vlakke, toonloze 
stem, een stem waaruit weinig gevoel of 
uitdrukking spreekt. # Sa - as in spegel, 
volkomen vlak (inz. van de zee). 

flak , [flak] adv. Lyk; vlak, recht, juist. De 
streum komt - aan it straun, de stroming, 
stroom komt vlak aan, heel dicht bij het 
strand. - feur it hûs, vlak, recht voor het 
huis. Wy hienen - tjin de wiin yn, we 
hadden de wind pal tegen . # - by ... , vlak 
bij ... Hy wene - by de tjark, hjj woont 
vlak bij de kerk. Der - feur wazze, er vlak 
voor zijn, er een groot voorstander van 
zijn. 

flak, [fläk] s.n. , -ken. Flak ; vlak. 1. vlakke 
kant van zeker li chaam. 2. (vlakke) 
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scheepsbodem. 
'flakkerje , [flakarja] v., flakkere , flakkere. 

Flakkerje; flakkeren . 
'flakschaaf, s.f. Platskaaf; vlakschaaf. 
' flakte, [flakta] s. m., -no Flakte; vlakte. # 

Dy op 'e - haude, zich op de vlakte hou
den , zijn mening niet willen zeggen, 
geen ja of nee zeggen. 

'flaktemiet, s. m. Flaktemji tte; vlaktemaat, 
oppervlaktemaat. 

flam, [flam] s.m. , -men. Flam; vlam. Der 
wene in auden - fan him, daar woont een 
oude vlam, een vroegere geliefde van 
hem. - , fjûer. 

'flamje, [flamja] v. , flamme , flamme. 
Flamje; vlam men, vlammen vertonen. 
Flamme(d), gevlamd, met een vlamvor
mige tekening (van hout of stoffen). 
Flammed heeuwt, gevlamd hout, maser
hout. Flammede siide , gevlamde zijde, 
moiré. 

fla'neerje, [flanLarja] v. , flanere, flanere. 
Flanearje; flaneren. 

fla'nel, [fland] s. n. Flanel; flaneL 
fla'nellen, [flandan] adj. Flanellen ; fl anel

len . 
flank, [flfuJk] s. m., -en. Flank; fl ank. 
flan'keerje, [fl a1JkLarja] v., flankere, flan 

kere . Flankearje; fl ankeren. 
flap, [flap] s.m. , -pen. Flap; flap (niet in 

bet. 3), val (in bet. 3). 1. klap, slag; het 
geluid hiervan. 2. rand aan een kle
dingstuk dje neergeslagen kan worden. 3. 
<zeldz.> toestel voor het vangen van die
ren. - , muzeflap. 

'flapair, s.n . Flapear; flapoor, hangoor (bij 
dieren), zeer groot oor (bij mensen) . 

'flaphued, s.m. Flaphoed; flaphoed. 
'flappe, [flapa] v., flapte, flapt . Flappe; 

flappen . 1. een klappend geluid maken. 
2. smijten, werpen. Jà flapten de draak 
op 'e wiin, ze wierpen de vlieger tegen de 
wind in omhoog. # Dies der maar ut -, er 
alles maar uÜ flappen , alles zeggen wat 
je voor de mond komt. -+ rap, red, ree. 

flap 'ut, s. m. Flaput; flapuit. 
flas, [flas] s.n. Flaaks; vlas . 
flask, s. n. , - > flaask. 
'flassich, [flasax] adj . Flaaksich ; vlassig, 

vlasachtig. 
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'flassied, s. n. Flaakssied; vlaszaad. 
flat, [flEt] s. m., -s. Flat; fla t, flatwoni ng, 

fla tgebouw. 
flat, [flat] s.n., -ten. Flot; vlot, bepaald 

drijftoes tel. 
fl at, [fl at] adj . & adv., -ter, -st . Flot; vlot. 

1. weer drijvend (van een vaartuig) . De 
beut kûe net - komme, retj e, de boot kon 
niet weer vlot komen, raken. In schip -
slypje , een schip vlot slepen. 2. zonder 
haperen. Hy kûe dat - loze, hij kon dat 
vlot, zonder haperen lezen. - f errone, 
vlot verlopen. 

'flater , [fla: tar] s. m., -s. Flater; fout, flater. 
# In - met j e, een fout maken. -> faut . 

'flatgebeeuw, s.n. Flatgebou; fl atgebouw. 
'flatsen, [fl atsan] s.plur. Fratsen; fratsen. 

Haud op mooi dyn aude, malle -, houd 
op met je malle fratsen. frats. 

'flatten, [fl atan] adj . In : -e mulke, <Fr.> 
dreage flut ; ondermelk, taptemelk. 
dregemulke . 

'fla twooi, adv. Flotwei; vlotweg. 
flau, [fla. !}] adj. & adv. , -wer, -st . Flau; 

fla uw. It iiten is -, het eten is fl auw, te 
weinig gezouten of gekruid . Syn eigen 
stûegen -, zijn ogen stonden flauw, er 
sprak geen fut, pit uit zijn oogopslag. -
(jan de hûnger), - op 'e mage wazze, 
fl auw, wee, misselijk van de honger zijn. 
-> wee. -we kleuren , fla uwe, fletse 
kleuren. In - schynsel, een fl auw, mat, 
zwak schijnsel. In -wen kûefte, wiin, een 
flauw koeltje, een flauwe, slappe, zwakke 
wi nd. In -wen bocht, een fl auwe, niet 
scherpe bocht. - oofrone, fl auw, li ch t 
hellend aflopen. # Sà - as lûzen, <Fr.> sa 
flau as luzen; erg fl auw (van het eten). -
fa n laak jen wazze, slap van het lachen 
zijn. - , slap. - fale, fl auwvallen, in 
onmacht vallen, bezwijmen. -> eeuwn
macht, fa le, fan, graat. -> kul. 

'flaute, [fla. !}ta] s.m., -17. Flaute; fla uwte, 
onmacht, bezwijming. 

'flauwens, [fla.!}an(t)s] s.m. Flauwens; 
flauwheid, het fla uw-zijn. 

flecht, [flExt] S. I11. Hou; voorschild of ach
terschild van een wolfsdak, schilddak. -> 

wolvedak . 
flecht, [fl Ext] s. m. , -en. Fri ssel, fl echt; 

flejejeie 

vlecht, wrong, tot een streng gevlochten 
hoofdhaar. # It hier yn in - hawlVe, het 
haar in een vlecht dragen. 

'flechter, [flExtar] s.m., -s. Frisselder, flech
ter; vlechter, wie vlecht. 

'flechter, [flExtar] s. m. In: Op 'e - wazze, 
<Fr.> op 'e flecht wêze; op de bort zijn , 
de straat op zijn. ' fl itter, haasdert, 
ritte /. 

'flechtergat, s.n. Flittergat, flitterkont; ie
mand die veel op de hort, de straat op is 
(inz. een meisje of vrouw). -> fl iuergat. 

'flechtje, [flEx(t)ja] v., ik flechtje 
[flEx(t)ja], dà flechteste, hy flechte, wy, 
j e, jimme, jà fl echtje[fl Ex(t )ja] ; flechte, 
flechte. Frisselje, flechtsje; vlechten, tot 
een vlecht maken. 

'flechtpan, s.f. Houpan ne; dakpan ter be
dekking van deflecht. 

'flechtwerk, s. n. Frisling, flechtwurk; 
vlechtwerk. 

'fledder, [flEdar] s. m. , -s; 'fledderbaim, 
s.m. Flear, fl earebeam; vlier, vlierboom. 

'fledderbaim, s.m., -> fl edder. 
flee, [fl e:] s. m., -ën. Plasse, puozze; plas, 

kuil(tje) met regenwater dat na het 
regenen (nog) ni et in de bodem getrok
ken is. 

flee, [fle:] s.f.,fleje. Flie; vlo. 
'fleermós, [fl I.ar]- s.f. Flear(e)mûs; vleer

muis. 
fleet, [fle:t] s.m . Fleet; vleet. # By de -, bij 

de vleet, in overvloed. 
'flegel, [fl e:gal] s.m., -s. Fleiel (i n bet. 1), 

fl egel (in bet. 2) ; vlegel. 1. dorsvlegel. - , 
swingel. 2. vlerk, baldadige opgeschoten 
jongen. 

'flegeljieren, s. plur. Bongelj ierren ; vlegel
jaren. 

fleich, fja in. 
'fleie, [flE . i a] v., fleide , fleid . Flaaie; vlei

en. # - om, vleien om, door vleien trach
ten te krijgen. 

flein, - , fja in. 
fleise, -> fles. 
fleje, - , flee . 
'flejebyt, s. m. Fljebyt; vlooienbeet. 
'flejeblom, s. f. , -> flejekrieuwd. 
'flejejeie, onregelm .v. Fliejeie; op vlooien

jacht zijn, vlooien proberen te vangen. 



flejekrieuwd 

'flejekrieuwd, s. n.; 'flejeblom, s. f. Flie
krûd; vlooienkruid . 1. zeealsem (vroeger 
deed men dit wel, tegen de vlooien , in de 
bultzakken, strozakken). ) seealsem. 2. 
bruneI. 

'flejenast, s. n. Fli enêst; vlooiennest; ook 
voor: lu izenbos, haardos vol luizen. - ) 
luzebosk. 

flek , [fl ~k] s.m. « Ned. ), -ken. Pl ak; vlek, 
smet, vuile plek. -+ plak . 

flerk, [fl ~rk] s.m., -en. Flerk; vlerk, vleu
gel. 

fles, [fl ~s ] s. f. , fl êse [fl~ : se] , jleise [fl ~ . l sa]. 
Flesse; fles. De lytj -, lytje jleise, het 
flesje, flesjes. - ) bottel. 

flêse, - ) jles. 
'flessemulke, s. m. Flessemolke; flessen

melk. 
'flesserak, s.n. Flesserek; flessenrek. 
flet, [fl~t] s.f. , -te. Flet; vlet, klein plat

boomd vaartuig. 
'fleuber, [flö:bar] adj. Floeiber; vloeibaar. 
'fleugel, [f1ö:gal] s.m., -s. Fleugel ; vleugel, 

vleugelpiano. 
'fleugelje, [flö:gelje] v. « Ned. ), fleugele, 

jleugele. Wjokkelje, wjokwapperje; flad
deren, klapwieken . -+ bjokkenje. 

'fleuje, [flö: i a] v., fleude, jleud. Floeie; 
vloeien , vlieten (van vloeistof). # Fleu
j end, vloeiend (zonder knikken; zonder 
hapering). In fleujenden Iyn, een vloei
ende lijn . Hy sprakt fleujend Dûts, hij 
spreekt vloeiend Duits. 

fleur, [flö.ar] s.m. Fleur; fl eur. Infaamfol 
-, een meisje vol vrolijkheid, opgewekte 
levenslust. l à is de - fan 't hus, zij brengt 
thuis de vrolijkheid erin (en maakt dat de 
anderen levenslust houden of krijgen ). 
De - is der fu t, de persoon die daar zorg
de voor vrolijkheid en levenslust is er 
niet meer. # Yn ('e) -, in fleur , in bloei , in 
een toestand van volle ontplooi ing. Wille 
en -, <Fr.> fl eur en tier, fl eur en wi lI e; 
vrolijkheid en levenslu t . - ) tier. De -
deryn haude, de opgewekte, vrol ijke, 
levenslustige stemming erin houden . 

'fleurich, [flö.arax] adj. & adv. Fleurich ; 
fleuri g, leven slustig, monter, opgewekt, 
vrolijk. 

'fleustaf, .m. Floeistof; vloeistof. 
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fleut, [flö: t] s. f. , -eo Float; vloot, aan tal bij
eenbehorende schepen. # By -en, in grote 
menigte. It badfolk komt \Vier by -en op 
it eilaun , de badgasten komen weer in 
grote menigte op Schiermon nikoog. 

fleut, [flö: t] s.f. , -eo Floit(e) , fluit ; fluit. # 
Op 'e - spylje, op de fluit spelen. 

'fleutekrieuwd, s.n . Piipkrûd ; fl ui tenkruid . 
'fleutje , [flö: tja] v. , jleute, jleute. Floitsje; 

fluiten . De fi euwlen fleutje, de vogels 
fluiten. De wiin fleute troch de rakken, 
teeuwen, de wi nd fluit , giert door de tak
ken, touwen. In deunt jen -, een deuntje, 
liedje fluiten. 

'fleutspylder, s.m . Floitspylder; fluitspeler, 
flui ti st. 

'fleuttjattel, s.m. Floittsjettel ; fluitketel. 
fle'wiel , [flavi.al] ; fe'wiel , [favi .a l] ; s. n. 

F1ewiel ; fluweel. 
fle'wielen , [fl avi .alan] ; fe'wielen, [favi.a

lan] ; adj . Flewielen ; fluwelen . - klaine, 
fluwelen kleren. l à dûech sà -, ze deed, 
praatte zo poeslief. 

fle'wielich, [flavi.alax] ; fe'wielich , [favi.e
lax]; adj . Flewielich ; fluweelachtig, flu
welig. 

'flychfjild, [fli x]- s. n. « Ned. ). Fleanfjild; 
vliegveld. 

'flychtuch, [fl ix]- s. n. « ed.). Flean
masine; vliegtuig. 

flie, [fli .a] s.m. Flij , flues; vel, boven drij
vend vliesje van vet dat ontstaat bij de 
afkoeling van gekookte melk. -+ fal, 
flodder. 

'fljeme, [fli .ama] v., jliemde, jliemd. 
Flieme; flemen , vleien. 

'fliemer, [fli .amar] s.m., -s. Fliemer; fle
mer, vleier. 

flieme'ree, [fli .amare:] s.m. Fliemerij ; fle
merij , vleierij . 

f1iemsk, [fli .am(p)sk] adj . Fliemsk; fle
merig, vleierig. 

'fliering, [fli .arll]] s.m., -en. Flieri ng; vlie
ring . 

flies, [fli .as] s. n., fli ezen [fli.ezan]. Flues; 
vli es, floers. -+ flues. 

flyf, s.n., -+ jliive . 
'flygend, [fligent] adj . & adv. « ed.). [n: 

In -en [fliganden] starm, een vliegende 
storm . It wooit -, het waai t heel hard. It 

---
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flygende [fli gende] drok ha\Vwe, <Fr.> it 
fleanende drok hawwe; het vliegend druk 
hebben. 'schurring . 

'fli ive, [fl i: ve] s. m. ; flyf, [fl if] s.n . Flibe; 
speeksel, kwijl , spuug, zever. - , kwyl, 
spee. 

'flüver , [fli :ver] s.m., -s. Fliber; spuwer, 
kwij ler, zeveraar. ft is in lytjen -, hij, zij 
is een kleine kwijler. - , Io vylder. 

fliive(s te), 'flyvje. 
'flikflooie, [flIkflo:le] v., f likf looide, flik 

floo id. Flikflaaie, flikfl oaie; flikflooien. 
'fli kflooier, [flIkflo:l er] s. m., -s. Flik

flaaier, flikfl oaier; flikfl ooier. 
fli kflooie'ree, [flfkflo:i ere:] s. m. Flik

flaaierij , flikfloaierij ; flikflooierij . 
'flikjen, [fllkjen] s. n., flikjes [flIkjes]. 

Flikje; flikje, klein rond chocolaatje. 
'flikke, [flIke] v., flikte, fl ikt. Flikke; flik

ken, kl aarspelen. Dat het er meu fl ikt, 
dat heeft hij mooi geflikt , voor elkaar 
gekregen . Dat flikste my net!, dat moet je 
me niet fI ikken, leveren! 

'flikker, [flIker] s.m., -s. Flikker; flikker. 
1. homofiele man. 2. in : Gin - <gem.>, 
geen flikker, geen donder, geen mieter, 
helemaal niets. 

'flikkering, [flIkerlt]] s.m., -en. Flikke
ring; flikkering . 

'flikkerje, [flIkerje] v. , fl ikkere , flikkere. 
Flikkerje; flikkeren. 1. onrustig lichten, 
vlammen of glanzen . It flikkere wat , het 
weerlicht een beetje. 2. <gem.> hard 
smijten; hard vallen . 

'flikkerjiet, s. n. Flikkerljocht ; flikkerlicht. 
'Flylaun, nom.prop. Flylan; Vlieland. 
flym, [flim] s.m., -en. Flym; vlijm, scherp 

mesje. -> scharp. 
' flyrnje, [flimje] v., flyme, flyme. Flymje; 

vlijmen. 
'flymscharp, adj . Flymskerp; vlijmscherp. 
flink, [flllJk] adj. & adv., -er, -st. Fljnk; 

t1ink. 
'flinker, [flJJJker] s. m . .... , -s. Spoen; 

spaan, spaander. -> spon, spûen. 
'flinkerje, [flllJkerje] v. .... , fl inkere, 

flinkere. Pizelje; 's avonds gezellig zitten 
praten en zi ngen rondom het haardvuur 
(waarop regelmatig een fl inker geworpen 
wordt). 

flokker 

flint, [flInt] s. m., -en. Flint; keisteen, vuur
steen. 'hes. 

'flinter, [flInter] s.m., -s. Flin ter ; lang en 
dun stuk van het een of ander. 

flyt, [flit] s.m. Flyt ; vlij t, voortdurende 
Ij Ver. 

'flytich , [flitex] adj. & adv. Flitich: vlijtig, 
naarstig, nijver, noest. 

flits, [flIts] s.m., -en. Flits; flits, (felle, 
plotselinge) li chtstraa l. 

'flitse, [flItse] v. , fli tste, flitst. Fli tse; 
flitsen. Dat fli tste hil/1 troch de hOle, dat 
flitste, schoot door zijn hoofd. Mooi sok 
\\leer l/1oste -, met zulk weer moet je 
flitsen, met een flitslamp fotograferen. 

'flitter, [flIter] s.m. In : Op 'e - \Vazze , 
<Fr.> op 'e flitt er wêze; op de hort zijn , 
de straat op zijn. - , f 7echter, haasdert, 
rittel. 

'flittergat, s. n. ; 'flitterspip, s.m. Flitter
gat, flitterkont, flitterpoepke; iemand die 
veel op de hort, de straat op is (inz. een 
meisje of vrouw). -> flechtergat. 

'flitterje, [flIterje] v., f litte re, fl ittere. 
Flitterje; druk heen en weer lopen; ook: 
veel op de hort, de straat op zijn. 

'flitterspip, s.m. , -> flittergat. 
'flyvje, [flivje] v. , ik flyvje, db flii veste 

[fli :veste] , hy flii ve [fli :veJ, wy, j e, jim
me, j à flyvje; flii ve,fliive. Flybje; speken, 
speekselen, kwijlen, spuwen, zeveren. - , 
kwylje, spej e. 

'flodder, [floder] s. m., -s. Flij , flues; vel, 
boven drij vend vliesje van vet dat ont
staat bij de afkoeling van gekookte melk.. 
-> fa l, f lie. 

'flodderje, [floderje] v.,floddere,floddere . 
Flodderje; flodderen, te ruim om het 
lichaam zitten en daardoor in plooien 
hangen (van kleren). 

floei, [flu :ll s.n. « ed.). Floei; vloei. 1. 
vloeipapier. 2. sigarettenpapier. 

flok, [flok] s.m., -ken. Flok; vloek. # Yn in 
- en in SLi cht, in een vloek en een zucht, 
in een ommezien. - , sucht. 

'flokbeest, s.n. Flokbi st; vloekbeest. 
'flokke, [floke] v., flokte, flokt. Flokke; 

vloeken . 'segenje. 
'flokker, [floker] s.m., -s. Flokker; vloe

ker. 



flokwes 

'flokwes, s. n. Flokwurd; vloekwoord. 
flo 'reerje, [florLarja] v. , jlorere, jlorere. 

Florearje; floreren, bloeien . 
flo'reinen , [flon:. i nan] s.plur. In: Nooi de 

retje, wazze, zoek raken, zijn . 
'Florida-watter, [flo.arida]- s. n. Rûkers

guod; odeur, parfum, reukwater (door 
zeelu i uit Florida meegebracht). - , ruk
kersgûed. 

' flöze, [tb:za] s. m., on. Flarde; fl ard . In -
braicl (mooi in griezel bufter), een 
flinterig , heel dun sneedje roggebrood 
(met een piezeltje boter erop). Lytje -, 
vleinaam voor een klein ki nd. --+ dra I, 
foclde, klûfte, knotse, lammestets, protter, 
strûk. # Don on, aan, in fl arden. It seil 
wie oon -n schurs, het zeil was aan, in 
flarden gescheurd . De -n hingje him om 
'e eers, <Fr.> de flarden en raffels hingje 
him by de lea del; de fl arden, rafels han
gen erbij , hij heeft oude, rafelige kleren 
aan. - , fniclcle. 

fluch, [flöx] adj. & adv., jlugger [flögar] , 
-st. Fluch ; vlug, snel. # Sà - as watter, 
<Fr.> sa fluch as wetter ; zeer vlug, zich 
heel gemakkeljjk en leni g bewegend. Net 
- wazze, <Fr.> net (al te) fluch wêze; niet 
helemaal fit zijn , zich niet helemaal 
lekker voelen. - , hail, spil. - , hes. 

'fluchsaut, s.n. Fluchsalt ; vlugzout. 
'fluchschrift, s. n. Fluchskrift ; vlugschrift. 
flucht, [flöxt] s.m. , -en. Flecht ; vlucht. # In 

- fieuwlen, een vl ucht, een troep samen
vliegende vogels. In fieuwl yn 'e - sjotte, 
een vogel in de vlucht schieten, een vogel 
schieten terwijl hij vliegt. In heigeIl -
nimme, een hoge vlucht nemen, zich tot 
een hoog ni veau ontwikkelen . De -
nimme, de vlucht nemen, vluchten. Op 'e 
- gain, slaan , op de vlucht slaan, 
wegvluchten . Der komt niks fan tà -, daar 
komt niets van terecht. --+ tàjochte. 

'fluchte, [flöxta] v. , jluchtte, fiucht. Flecht
sje; vluchten, vlieden. 

'fluchteling, [flöxtalll)] s.m. , -en. Flecht
hng; vluchteling. 

'fluchthaven, s.m. Flechthaven; vluchtha
ven. 

'fluchtich, [flöxtax] adj. & adv. Flechtich ; 
vluchtig. 
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flued, [flü .at] s.m. Floed; vloed, het wassen 
van het water. De - komt op, de - komt 
troch, de vloed komt op, het wordt vloed, 
hoog water. It is -, het is vloed, hoog 
water. In - fan wezzen, een (stort)vloed 
van woorden , een woordenstroom. --+ 

êve, watter. 
'fluedanker, s.n. Floedanker; vloedanker. 
'flueddaar, s. f. Floeddoar; vloeddeur, bui

tendeur aan een zees luis. 
'fluedhaven, s.m. Floedhaven; vloedhaven . 
'fluedlyn; 'fluedraun, -[ra. \;In] ; 'flued

saim; s.m. Floedmerk, floedstripe; vloed
lijn , vloed merk, hoogwaterlijn . 

'fluedmues, s.n. Oanspielsel; veek, door de 
vloed meegevoerde planten , inz. zeewier, 
die bij eb op de vloedlijn achterbljjven. - , 
tûel. 

'fluedraun, s.m., - , jlûedlyn. 
'fluedsaim, s.m., - , fiûedlyn. 
fluer, [flü.ar] s.m., -en. Fher; vloer. # By 

ien ieuwr de - komme, bij iemand over de 
vloer komen, iemand geregeld bezoeken. 

'fluerbedekking, -[badEklu] s.m. Flierbe-
dekking; vloerbedekking. 

'fluerbole, s. m. Flierb6le; vloerbrood. 
'fluerkleed, s.n. Flierkleed ; vloerkleed. 
'fluermat, s. f. Fliermatte; vloermat. 
'fluertegel, s.m. Fliertegel; vloertegel. 
flues, [flü.as] s.n. ,fiuezen [flü.azan]. Flues; 

vlies. -+ fiies. 
flues, [flü.as] s.n.,jlûezen [flü.azan]. Flues, 

floers; floers. 1. (zwart) krip. In sleujer 
fan -, een sluier van floers, inz.: een 
rouwsluier. 2. bedekkende sluier. In -
feu r de son, een sluierwolk voor de zon. 
De jaune j eeuwt him ieuwr ûs da l mooi 
syn grauwen -, de avond bedekt ons met 
zijn grauw floers, legt zijn grauw floers 
over ons heen, omfloerst ons. In - fan 
trienen, een floers, waas van tranen. 

'flueskje, [fl ü. askja] v. , fiûeske , fiûeske. 
Befloerzje; befloersen, omfloersen . 

'fluggens, [flögan(t)s] S.I11. Fluggens; vlug
heid. 

'flUster, [flüstar] S. I11. (F)lustering; fluiste
ring. 

'flUsterje, [flüstarja] v. , fiûstere , fiûstere. 
(F)lusterje; fluisteren . 

'fnaterich, [fna:tarax] adj. Fersutere; ver-
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sleten, afgedaan . In - kleed jen, een 
rafelige, voddige, afgedragen jurk. In -
blom, een verwelkte, verlepte bloem. It 
hier sit dy -, je haar piekt, je hebt pie
kerig haar. - , ploked, plokich, tope. - , 
fnidde rich. 

'fnaunderje, v. , - , fnaunzje. 
'fnaunkje, v., - , fnaunzje . 
fnauns, [fna.!;In(t)s] s. m., fnaunzen [fna.!;In

(d)zen]. Lekker brokje; lekker hapje. 
'fnaunzje, [fna.!;In(d)zje] v. , fnaunze, fnaun

ze; 'fnaunderje, [fna. !;Inderje] v., fnaun 
dere, fnaundere; 'fnaunkje, [fn a.!;IIJkje] 
v., fnau nke, fnaunke. Pluzje; peuzelen , 
smikkelen, met smaak eten (vgl. Fr. fnas
kje 'kauwen '). De ben sieten heerlik tà 
-n, de kinderen zaten heerlijk te peu
zelen. It warrer fnaunze oon 'e waal, het 
water knabbelt aan de oever, wa l. --> 

werm. 
'fnidde, [fnlde] s.m., -n.l. Fnitteltsje; 

klein stukje. In - greeuwn, een hoekje 
bouwland. In - braid, een dun sneedje 
roggebrood. 2. flarde; flard . -n mist en 
,·volken, mi st- en wolken flarden . # Oon 
-n, aan, in flarden . De -n slypje him nooi, 
hingje him om 'e eers, <Fr.> de flarden 
en raffels bingje him by de lea del ; de 
flarden, rafels hangen erbij, hij heeft 
oude, rafelige kleren aan. - , jlóze. 

'fnidderich, [fnlderex] adj . Raffelich ; ra
feli g, gerafeld. --> fnaterich , utfnidderje. 

'fniinich, [fni :nex] adj . In : - blau, bont en 
blauw; hard blauw. --> fnynblau. 

'fnynblau, [fnim]- adj. Bûn t en blau; bont 
en bl auw; ook voor: hard blauw. - , fnii
nich. 

fnit, [fnIt] s. m. & s. n. 1. Kriich ; fut , pit, 
geestkracht, energie. --> bait, gale, kriich, 
pit. Dà heste, hy, jà het gin - yn 'e eers, 
er zit geen fut , pit in . Wat hestà in -, jij 
durft, zeg! 2. in : Wat heste feur -, wat 
ben je weer gehaast, waarom ben je zo 
gejaagd. 

foeht, s.n ., --> fochte. 
'foehte, [foxte] s.m.; focht, [foxt] s.n. Foch

tee) ; vocht, nat, vloeistof. 
'foehtich, [foxtex] adj . Fochtich ; vochtig. 
' fochtje, [fox(t)je] v. , ik fochtje [fox(t)je] , 

dà fochteste, hy fochte, wy, je, jimme, jà 

fol 

fochtje [fox(t)je] ; fochte , fochte. Focht
sje; vochten, bevochtigen . 

fod, s. n. , --> fodde. 
'fodde, [fode] s.m., -n; fod , [fot] s. n. , -den 

[foden] ; ' fode, [fo:de] s.m., -no Fodde; 
vod, lor. 1. lomp, oude lap. 2. prul , iets 
zonder waarde. Lytje -, vleinaam voor 
een klein kind. --> dral, jlóze, klufte, 
knotse, lammestets, protter, struk. 3. 
vodje papier, stukje papier zonder waar
de. # De -n hingje him om it Iyf, <Fr.> hy 
fin t yn fodden en flarden ; hij loopt in 
vodden , hij gaat in lompen gekleed. len 
by de -17 grype, iemand bij de vodden, bij 
de lurven krijgen, pakken. len after de -n 
sitfe, iemand acbter de vodden , achter de 
broek zi tten. 

'foddebosk, s. n. & s. m. <Fr.:> Foddebosk. 
1. (als s.n.) pruikebol , boofd met een ver
ward uitstaande haardos. 2. (als s.m.) 
kemphaan , trekvogel uit de orde der 
waadvogels. - , totterik, wylster(hone). 

'foddejeud, s.m. Foddejoad; voddenjood, 
voddenkoopman . 

'foddekaipman, s. m. Foddekeapman; vod
den koopman. 

'fodderich, [foderex] adj . Fodd(er)ich ; 
voddig. 

'fode, s.m., --> fodde. 
'fodsak, s.m. Fodsek; voddenzak. 
'foetbal, [fudbal] s. m. & s.n. «Ned.). 

Fuotbal; voetbal. 1. (al s s. m.) ba l waar
mee men voetbalt. 2. (als s.n.) voetbal
spel. 

'foetbalje, [fudbalje] v. «Ned.), foetbalIe, 
foetbalLe. Fuotbalje; voetballen. 

'foetballer, [fudbaler] s. m. « Ned.), -s. 
Fuotballer; voetballer. 

'foeterje, [futerje] v., foetere , foetere . 
Foeterje; foeteren . 

föge(ste), --> fooie. 
'fokse, [fokse] v. , fokste , fokst. Triuwe; 

stoppen, duwen, steken (in iets). Dà 
fokste er de hone yn 'e sak, toen stopte 
bij de haan in de zak. 

fol, [fol] adj ., -der [folder] , -st, foolst 
[fo:l (t)st] . Fol; vol. In - gesicht, een vol , 
rond gezicht. In -len teun, een volle, 
ronde, welluidende toon . In - ieuwre, 
wyk, een vol, volledig uur, een volle, vol-
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ledige week. De -Ie lVierheid, de volle, 
volled ige waarheid. Yn -le see, in volle 
zee, zodat men geen land meer kan zien. 
In -len neef, in - nicht, een volle neef, 
ni cht (i.t.t . een verre neef, nicht). # Sa -
as in ooi, zo vol als een ei, eivol. -> 

ooifol. Ophaiped, opheffende -, bomvol, 
boordevol, propvol, stampfo l, stikvol, 
tjokvol. - > grootfol, stampfol, stiiffol, 
tjokfol . By bakke, sakken -, bij bakken , 
zakken vol, met bakken, zakken tegelijk. 
In omer, sak - (mooi) ... , een emmer, zak 
vol (met) ... Dat sir - ... , dat zi t vol ... 
(dat is geheel gevuld met ... ; dat is geheel 
bedekt met ... ). - wazze fan .. . , vol zijn 
van ... , alleen maar kunnen denken aan 
en praten over ... - yn 'e hole wazze, hel 
hoofd vol hebben, aan zeer veel dingen 
tegelijk moeten denken. len (net) f eur -
oonsjain, iemand (niet) voor vol aanzien , 
iemand (niet) bij zijn volle verstand ach
ten. -> mulke. 

'folbhied, adj . & s.m. Folbloed; volbloed, 
(paard) van zui ver ras. 

fol'bringe, onregelm .v. Folbringe; vol
brengen, voleinden, volvoeren. 

'folchnommer, s.n. Folchnûmer; volgnum
mer. 

'folchorde, -[orde] s.m. Folchoarder; volg
orde. 

'folchsum, [folxsem] adj. Folchsum ; volg
zaam. 

'folder, [folder] s. m., -s. Foller ; vuiler (van 
de manden bij het meten van tur f). -s en 
mieters by it torfmieten, vullers en me
ters bij het meten van turf. -> torfmieter. 

'folder, [folder] s.m., -s. Folder ; folder, 
(gevouwen) reclamedrukwerk. 

fol'dien, [foldi .en] adj . Foldien; voldaan, 
tevreden. # - wazze ieuwr, mooi, voldaan, 
tevreden zijn over, met. Hy wie - ieulVr, 
mooi us werk, hij was voldaan over, met 
ons werk. 

fol'dwaan , onregelm. v. Foldwaan; vol
doen. 1. betalen, vereffenen. In rakken -, 
een rekening voldoen, betalen, vereffe
nen. 2. bevallen; aan de verwachti ngen 
of eisen beantwoorden. Dat folduech him 
scheun, dat beviel hem pr ima. De neje 
fooint foldocht har gued, de nieuwe 
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knecht beantwoordt aan hun verwachtin
gen, eisen. # - oon , voldoen aan, in 
overeenstemming zijn met (de eisen), in
wi ll igen (van een bevel , eis, vraag, 
wens), nakomen (van een (wettelijke) 
verp li chting) . Oon de aisken, in fersiek, 
de f raach, iens plichten, de wet -, aan de 
eisen, een verzoek, de vraag, zijn plich
ten , de wet voldoen. 

foJ 'dwaande, -[d!.la:nde] s.m., -n o Fol
dwaande; voldoende, voldoend cijfer. 

fol'dwaning. -[d!cla: nlg] s.m. Foldwa n ing; 
voldoe ing. 

'foJe, [fo: le] num. & adv. Folie, gans, in 
protte, in soad; veel. 1. (als num .) in een 
grote hoeveelheid. - dingen, veel, vele 
dingen. - hewwe dy geweunte, veel men
sen, velen hebben die gewoonte. 2. (als 
adv.; voor een comparati ef) in een be
langrijk hogere graad dan de comparatief 
uitdtukt -> helte. - belffer, drokker, veel 
eter, dru kker. - mair, minder, veel meer, 
mindeI~ een groot aantal meer, minder. 
- > wetha. - en - gOffer, veel en veel, zeer 

el, vele malen groter. 3. (als adv.) 
raak, dikwijls. Wy fisken der -, wij visten 
daar vaak. # AI -, <Fr.> al folie; veelal. -
mair, veelmeer, veeleer. (. .. en) fo le net 
genooch, <Fr.> ( ... en) folie net genöch; 
(en ... ) wat al niet. Beesten, hynj ers, 
schiepe, swiine, (en) - net genooch, 
koeien, paarden, schapen , varkens, (en) 
wat al niet, en nog veel meer. Net -, niet 
veel, weinig. -> wenich. Der het er net -
oon, daar heeft hij niet veel aan, dat is 
hem weinig nut. Sa -, zoveel. Hy kriige 
sa - en gin sint mair, hij krijgt (precies) 
zoveel en geen cent meer. Hy het sa -
feu r jimme dien en jimme binne him der 
helendal net tankber feu r, hij heeft zo
veel, heel veel voor jullie gedaan en jullie 
zijn hem daar helemaal niet dankbaar 
voor. It wes, wie har olegerre ta -, het 
werd, was hun allemaa l te veel, te mach
ti g, zij konden het allemaa l niet meer 
aan. -> ieuwr, mair, maist. 

'föle, [f::>:1e] s. m., -no Fole; veulen. 
'folgeling, [folge ll.J)] s. m., -en. Folgeling; 

volgeling. 
'folgend, [folgent] adj . Folgjend, neikom-
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mend; volgend. De -e dei, in - nommer, 
de volgende dag, een volgend nummer. 

'folgens, [folgan(t)s] prep. « ed. ). ef-
fens; volgens. -> neffens. 

'folgje, [folgja] v.,folge,folge. Folgje; vol
gen. # - op, volgen op, komen na (in de 
tijd). - ut, volgen uit , voortkomen, voort
spruiten, voortvloeien uit, het (log ische) 
gevolg zijn van. -> futkomme. 

'folhaude, st. v. Folh alde (in bet. 1), ut
halde (in bet. 2); volhouden. 1. verder 
gaan zoals men begonnen is. 2. staande 
houden, blijven beweren. -> strak. 

' folje, [folja] v. , folie, folle. Folje; vullen . 
-> f ulle. 

'foljotte, onregelm. v. Foljitte; volgieten. 
folk, [folk] s. n., -en. Folk; volk. 1. de ge

meenschap van de bewoners van een 
land of streek. De -en fan de wereld, de 
volkeren der aarde. 2. mensen in het 
algemeen ; inz.: de grote massa. Der komt 
sommerdeis fole - op it eilaun, er komen 
's zomers veel mensen (badgasten, toeri s
ten) op Schiermonnikoog. Al it - dat oon 
bues wie ferdrank , alle mensen die aan 
boord waren (bemanning en passagiers) 
verdronken. Min, sjocht -, slecht volk, 
gajes, gespuis, schorem, schorremorrie. 
Raar -, raar volk, een raar slag van men
sen. Fraimd -, vreemden, vreemdelingen. 
- yn?, <Fr.> folk yn ?; volk!, vollek! (roep 
aan de deur of in een wi nkel). folk. 3. 
arbeiders; inz. ook: bemanning. De 
bieuwr is mooi it - op it laun , de boer is 
met zijn arbeiders op het land (aan het 
werk). Winterdeis wezzen de schiipe 
opleid en wie it - tus, 's wi nters werden 
de schepen opgelegd en was de beman
ning thuis. 4. bezoek. Wy kreje, der is -, 
wij krijgen , er is bezoek. 5. familie. It 
ooine fo lk, het eigen volk, de eigen fami 
lie. -> blued. 6. (als tweede lid van een 
samenstelling) aanduirung van een groep 
mensen die iets gemeenschappel ijk heb
ben, zie: badfolk, forensfolk, freeuwfolk, 
fuetfo lk, hynjersfolk, jongfolk, kustfolk, 
launfoik, manfolk, seefolk, sjongersfolk, 
spylfolk, tieuwnfolk; bij fieuwlefolk gaat 
het om andere levende wezens, nl. vo
gels. -> gûed. 

folwaasje 

folk, [folk] interj . Folk! ; volk! , vollek! 
(roep aan de deur of in een wi nkel). > 

folk . 
'folkjen, [folkjan ] s.n. Folkje; volkje. 
'folksdaunsjen, s. n. Folksdûn sjen ; volks-

dansen. 
'folksliet, s. n. Folksliet ; volkslied. 
'folkstaal, s.m. Folkstaal ; volkstaal. 
'follade, onregelm .v. Follade; volladen . 
'folmacht, s.m. Folmacht; volmacht. # By 

-, bij volmacht. 
'folop, adv. Folop; volop. 
'folrone, v. Folrinne; vollopen , volstromen . 
'folschip, s.n. Sylskip mei ra's oan alle 

mêsten ; zeil schip met ra 's aan alle mas
ten. 

'folsin, s. m. Folsin ; volzin . 
'folsjotte, onregelm. v. Folsjitte; volschie

ten . It gemued schait (him) fol, het, zijn 
gemoed schoot vol. 

fol'slooin, adj . & adv. Folslein ; volslagen, 
volkomen, volledig. 

fol'slooinens, -[slo.i nan (t)s ] s.m. Folslei
nens; volledigheid . # Feur de -, voor de 
volledigheid, volledigheidshalve. 

'folsto, [folsto]; 'foolsto, [fo:lsto] ; adv. 
Fiers(ten)te; veel te. - aud, fole, kaud, 
lat, wairm, veel te oud, veel, koud, laat, 
warm. # - mair, zoveel te meer, des te 
meer. -> hàfoolstà, sàfoolslà. As hy it 
kin, - mair kistà it, als hij het kan , des te 
meer kun jij het. -> fierstà. 

'folstopje, v. Folstopje; volstoppen. Fol
sloper dj , volgestopt. 

folt, [Colt] s.m. Folt ; volt, eenheid van e1ec
tri sche spanning. 

fol'taazje, [folta:zja] s.n. Foltaazje; volta
ge. 

fol'tallich, -[talax] adj . Foltallich; voltal
lig. 

'folte, [folta] s.m. Folte; volte. # Yn 'e -, in 
de massa, menigte. 

'foltering, [foltaru)] s.m. , -en. Folteri ng; 
foltering . 

'folterje, [foltarja] v., fol tere, foltere . 
Folterje; folteren . 

'fohIt, adv. Folut; voluit, ten volle. 
fol'waasje, [folva:sja] s.m. Weardichheid ; 

waardigheid. # Yn fol -, in volle waar
digheid. -> waardichheid. 
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fol'weensen, -[ve:n(t)san] adj . Folwoeksen ; 
volwassen. Folweensene(n), volwasse
neen). 

fol'weensenheid, -[ve:n(t)sanhE.jt] s.m. Fol
woeksenen s; volwassenheid. 

'fondeling, [fondalll)] s. m. , -en. Fûnling; 
vondeling. 

fonk, [folJk] s. m. , -en; 'fonke, [folJka] s. m., 
-11. Fonk, fûnk; vonk, sprank, vuur
sprank. 

'fonke, s. m., --> fonk. 
'fonkelje, [folJkalja] v. , fonkele , fo nke/e. 

Fonkelje, fûnkelje; vonkelen , fonkelen , 
sparkelen, sprankelen. 

'fonkelnagelnee, -[na:ga l]- adj . Fonkel(na
gel)nij ; spiksplinternieuw, fonke lnieuw, 
gloednieuw. --> gluednee, spiksplinter
nee, splinter(nagel)nee. 

'fonkje, [folJkja] v. , fonke , fonke. Fonkje, 
mnkje; vonken , vonken schieten. 

fonne'mint, [fonamlnt] ; funde'mint, [fön-
damint] ; s.n. , -en. Fûnemint; fundament. 

'fonnis, [fonas] s.n ., -en. Fûnis; vonnis. 
fons, [fon(t)s] s. n. , -en. Fûns; fonds. 
'fonsdakter, s.m. Fûnsdokter ; fondsdokter. 
fonst, [fon(t)st] s.m., -en. Fynst; vondst. 
font, [font] s.n. Font(e); vont, doopvont. 
fon'tein, [fontE.in] s. m., -en. Fontein ; 

fontein . 
fooi, [fo:iJ adj. Faai ; veeg. # In - teken, een 

veeg, onheilspellend teken. 
'fooie, [fo:ia] onregelm.v., ik fooi , dà fo

geste [hgasta], hy foge [f:J:ga], wy, je, 
)imme, jà fooie; foge , foge. Feie (in bet. 
I), fege (in bet. 2); vegen . 1. reinigen 
(met bezem, borstel of doek). 2. zich snel 
voortbewegen . - , fege. De storm foge 
ieuwr ir ei/aun, de storm jaagt, raast, 
veegt over Schiermonnikoog. # Dy om 'e 
hOle -, <Fr.> jin om 'e holle feie; vluchtig 
zijn gezicht wassen . --> feech, reer, sleek, 
streek. 

'fooier, [fo:iar] s.m., -s. Feger; veger. 1. 
wie (aan)veegt. 2. bezem, stoffer. # - en 
blikjen, <Fr.> feger en blik; stoffer en 
blik. --> stofer, tuchblikjen. 

fooint, [fo.int] s.m., -en. <Fr.:> Feint. 1. 
gezel, jongeling, jongeman; jonge knaap. 

jongfooint. Der siet in lytjen - op de 
dyk, er zat een jonge knaap op de zee-
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dijk . Lytje -, <Fr.> lytse feint ; (kleine) 
vent, aanduiding van een jongen in affec
ti ef taalgebruik. 2. gezel , knecht. --> 

knecht. De bieuwr, smid, rimmerman en 
de -, de boer, smid, timmerman en zijn 
knecht. 3. vrijer, minnaar ; verloofde. --> 

faam. # - en faam , gelieven, een nog on
getrouwd paar. - en faam wazze, verke
ring met elkaar hebben . 

'foolsto, adv. , --> fo/stà. 
'fooltiids, [fo: lti :ts] adv. Fakentiid(s); veel

tijds, dikwijl s. 
'fordering, [fordarll)] s. m., -en. Foar

dering; vordering. 
'forderje, [fordarja] v., fordere, fo rde re. 

Foarderje; vorderen. 1. verder komen, 
vooruitkomen. 2. eisen. 

'före, [hra] st.v.,fuer [fü .ar];jairen [fai
ran], faim [faim]. Farre; varen . # Der 
wal by -, er wel bij varen, er voordeel van 
hebben (inz. m.b.t. handel en nering). -
/iete, laten varen, laten schieten , afzien 
van. 

'förensfolk, [f::l :ran(t)s]- s.n . Farrensfolk; 
varensvolk. --> seefolk. 

'förensgast, [f:nan(d)z]- s.m. Farrens
maat; varensgast. 

'förgeul, [hr]- s. m. Soal, far ; vaargeul. --> 

sal. 
fork, [fork] s.f., -eo Foarke; vork. # Wyte 

hà'{ de - yn 'e sto/e sit, weten hoe de vork 
in de steel zit, hoe het met de zaak ge
legen is. 

'forkfol, s.n. Foarkfol ; vork, hoeveelheid 
die men met een vork kan opnemen en 
vervoeren. In - gos, hai, een vork gras, 
hooi . 

'forkje, [forkja] v., forke , forke. Foarkje; 
met de vork opnemen en verplaatsen 
(van graan , gras, hooi ); vandaar ook: 
hard werken . 

form, [form] s. m., -en. Foarm; vorm. For
men, vormen , omgangsvormen. # Feur 
de -, voor de vorm. Yn 'e - fan in de vorm 
van. De - hawwe fan, de vorm hebben 
van. 

'formelik, [formalak] adj. Foarmlik; vor
melijk. 

'forming, [formll)J s.m., -en. Foarming; 
vorming. 
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'formje, [formja] V., forme , fO r/ne. Foarm
je; vormen. Dy -, zich vormen. Meufor
meed), mooi gevormd. 

'formleer, s.m. Foarmlear; vormleer. 
fors, [fors] adj . Foars; fors. In - postjuer, 

een fors postuur. 
forst, [forst] s. m., -en. Foarst; vorst, mo

narch. 
fors t, [forst] s.m. FOal'st ; vorst, nok (van 

een dak) . -> naald, nok. 
fors t, s.m., - , fa rst. 
fors' tin, [fofstIn] s.f., -nen. Foarstinne; 

vorstin. 
'förtuch, s.n. Skip, boat; vaal·tu ig. 
'förwatter, s. n. Farwetter; vaal·water. # len 

yn it - sitte, iemand in zijn vaal'water 
zitten, iemand dwarsbomen. 

'förwooi, s. m. Farwei ; vaarweg. 
fos, [fos] s.f., -se . Foks; vos. 
'fossejacht, [fosa]- s.m. Foksejacht; vos-

senjacht. 
föte, -> fa t. 
föte(s te), ' fatje. 
'fotling, [fotIIIJ] s.m. , -en. Fuotling; voet 

van kous of sok. 
'foto, [fo:to:] s.m. - 's. Foto; foto. 
foto'graaf, [fo:to:gra:f] s.m., fotografen. 

Fotograaf; fotograaf. 
fotogra'feerje, [fo:to:grafl.atja] v., foto

grafere, fotografere. Fotografearje; foto
graferen. 

'fototostel, s.n. Fototastel; fototoestel. 
'fottelje, [fotalja] v., fotte le, fottele ; 'fue

telje, [fü.atalja] v. , fuetele, fue tele. 
Fottelje, fuottelje, futtelje; dribbelen, met 
kleine, snelle pasjes lopen. It ben begint 
al ta -n, het kind begint al te dribbelen. 

fotten, - , fuet. 
'fottenshUs, s. n. , - , futtenshus. 
'fottensieuwn, [fotan(t)s]- s. n. Fuottenein ; 

voeteneind(e) , voeteind(e). 
fraach, [fra:x] s.m.,fragen [fra:gan]. Fraach ; 

vraag. # In epen -, een open vraag. In -
dwaan, stelle, een vraag doen, stellen. -
en wierfraach, vraag en wedervraag. - en 
oonbad, vraag en aanbod. Der is fole -
nooi, daar is veel vraag naar, dat product 
is erg gewild. Dat is nach de -, dat is nog 
de vraag, dat is nog onzeker. 

'fraachleren; 'frageleren, [fra:ga]-; s.n . 

fraimdseurtich 

Fraachlearen ; lering, catechismusonder
wijs, catechisati e. 

'fraachstok, s. n. Fraachstik; vraagstuk. 
fraai, [fra: iJ adj. Prachtich ; fraai. 
fracht, [fraxt] s. m., -en. Fracht; vracht. # 

In - .. . , een vracht, een grote hoeveelheid 
.. . In - bueken, heeuwt, minsken, een 
vracht boeken , hout, mensen . 

'frachtauto, s.m. Frachtauto; vrachtauto. 
'frachtbeut, s.f. Frachtboat; vrachtboot, 

goederen boot. 
'frachtbrief, s.m. Frachtbrief; vrachtbrief. 
'frachtferfUer, s.n . Frach tferfi er; vracht

vervoer, goederenvervoer. 
'frachtgued, s. n. Frachtguod; vrachtgoed. 
'frachtrüder, s.m. Frachtrider; vrachtrij

der, bode. 
'frachtschip, s. n. Frachtskip; vrachtschip. 
'frachttrein, s.f. Frachttrein ; vrachttrein , 

goederentrein. 
'frachtwooin, s.m. Frachtwein ; vrachtwa

gen, goederenwagen. 
'fragebuek, s. n. Fraach(learders)boek; 

leerboek met vragen ten behoeve van het 
catechismusonderwijs; vandaar ook: de 
catechismus zelf. 

'frageleren, s. n., -> fraachleren . 
'fragelist, s. m. Fragelist; vragenlijst. 
fraimd, [fraim(p)t] adj . Frjemd; vreemd. 

-e launen, vreemde, veraf gelegen, exo
tische landen. De -e talen, de vreemde, 
buitenlandse talen. In - wes, een vreemd 
woord, een woord uit een andere taal. In 
-en sted, een vreemde, onbekende, niet 
vertrouwde stad. - folk, <Fr.> fijemd 
folk; vreemdelingen; mensen die niet tot 
de familie behoren . In -, in -e, in -en ien, 
<Fr.> in frjemd, in fijemden ien ; een 
vreemde, vreemdeling. -e, -en, vreem
den, vreemdelingen. Hier af der - rvazze, 
ergens vreemd, onbekend zijn (en er 
daarom de weg niet weten). It is my -, het 
is vreemd, oneigen , niet vertrouwd voor 
mij. Dat is -, dat is vreemd, ongewoon , 
raar. # - ophere, opsjain, vreemd op
kijken , er van ophoren, zich verbazen. Yn 
'e -e, in den vreemde. - , schyt, son. 

'fraimdling, [fraim(b)dlIIJ] s.m. , -en. 
Frjemdling; vreemdeling. 

fraimd'seurtich, -[sö.a(r)tax] adj . Frjemd-
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soartich; vreemdsoortig. 
'frakjen , [frakjan] s.n ., frakjes [frakjas]. 

Frak; frak. 
fram 'boos, [frambo:s] s. m., -bozen -[bo:

zan]. Frarnboas; ti·amboos. 
'franje, s.m., ) freenje. 
frank , [ti'aIJk] adj . In : - en f ree, frank en 

vnj. 
frank, [fral]k] s.m., -en. Frank; (Belgische, 

Franse, Zwitserse) ti·ank. 
'Frankryk, [fral] krik] nom.prop. Frank

ryk; Frankrij k. - ) livje. 
'fransjes, [fran(t)sjas] s.plur. Knipkes yn 

in bOle; kni pjes in een brood. 
frats, [frats] s. m., -en. Frats; frats. --+ f1a t

sen . 
Frauns, [fra.y n(t)s] s. n. & adj. Fransk; 

Frans. (It ) - is in meujen taal, (het) Frans 
is een mooie taa l. De -e taal, de Franse 
taal. De -en, de Fransen, de inwoners 
van Frankrijk. - ) slaeh. 

'Fraunsman, s. m. Fransman; Fransman. 
'frede, [fre: da] s.m. Frede; vrede. # Yn -, in 

vrede. - slutte, vrede sluiten. De - be
warje, de vrede bewaren, ervoor zorgen 
dat er geen onenigheid komt. Der - mooi 
hawwe, er vrede mee hebben (zich ermee 
kunnen verenigen; zich erbij neerleggen, 
erin berusten). len mooi - !iete, iemand 
met vrede, met rust laten. (Wal) tà - waz
ze t, (wel)tevreden zijn. --+ (wal)tàfreden. 
Om de /ieve - wille , om des lieven vredes 
wil , ter wille van de lieve vrede. 

frede'jaune, s.m. & adv. Freedtejûn; vrij
dagavond . 

frede'midde, s.m. & adv. Freedtemiddei; 
vrijdagmiddag. 

frede 'möne, s.m. & adv. Freedtemoarn ; 
vrijdagmorgen, vrijdagochtend. 

frede'nacht, s.m. & adv. Freedtenacht; 
vrijdagnacht. 

'fredich , [fre:dax] adj. Fredich; vredig. 
free, [fre:] adj. & adv. , frejer, -st. Frij ; vrij. 

1. (als adj. & adv.) zonder banden, be
lemmeringen , verpli chtingen, etc. - haw
we, wazze, vrij hebben , zijn, niet behoe
ven te werken. len - joon, iemand vrij(at) 
geven. Freje tiid, vrije tijd. Ir freje fjild, 
het vrije veld. De f reje natieuwr, de vrije 
natuur. De freje wil, de vrije wil. Wat -
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ieuwrsatte, iets vrij , niet al te letterlijk 
verta len. Hy is sà - lVein aik tà kommen, 
hij is zo vrij geweest, heeft de vrijheid 
genomen ook te komen (op eigen initia
tief, d.W.Z. zonder daar toestemming 
voor te hebben gevraagd). 2. (als adv.) 
tamelijk, nogal. - fo le, gûed, koud, 
/ieuwd, vrij , tamelijk veel, goed, koud, 
luid. # - fan .. . , vrij van, zonder ... 

'freebrief, s.m. Frijbrief; vrijbrief. 
freed, [fre: t] s.m. & adv. Freed; vrijdag. It 

wie op ill -, het was op een vrijdag. It 
post ûs - net, het past ons vrijdag, op de 
eerstvolgende vrijdag niet. # Cuede, 
Stille Freed, Goede Vrijdag. 

'freedom, -[dom] s.m . Frijdom; vrijheid. 
freeds, [fre:ts] adv. Freeds; vr ijdags, op 

vrijdag. 
'freedswn, [fi"e:tsam] adj. Freedsum; vreed

zaam. 
'freedzje, [fre:dzja] v., freedze, freedze. 

Freedzje; op vrijdag het huis schoon
maken. 

free'faam, s.f. Frijfaam; meisje zonder ver
kering. 

freege' sel, -[9aSd] s.m., -len . Frij feint ; 
vrijgezel. 

'freehaude, st. v. Frijhalde; vrijhouden. # -
fa n, vrijhouden van, behoeden voor. 

'freehaundel, s.m . Frijhannel; vrijhandel. 
'freehaven, s.m. Frijhaven; vrijhaven. 
'freeheid, -[hE. i t] s.m., -heden -[he:dan]. 

Frijheid; vrijheid. 
'freeheidsbaim, s. m. Frijheidsbeam; vrij

heidsboom. 
'freekaartjen, s. n. Frijkaartsje; vrijkaartje. 
'freekomme, om egelm. v. Frijkomme; vrij

komen. - ) schrik. 
'freelape, s.m. Frijdoaze; knuffel, iets om 

lekker mee te kn uffelen (ook een kind of 
een dier). 

'freeliete, onregeIm. v. Frijl itte; vrijlaten. 
' freemetje, omegelm. v. Frijmeitsje; vrij

maken. 
free 'muedich, -[mü.adax] adj. & adv. Frij

moedich; vrijmoedig. 
free'muedigens, -[mü.adagan(t)s] s.m. Frij

moedigen s; vrijmoedigheid. 
'freenje, [fre:nja] ; 'frinje, [frInja] ; 'franje, 

[franja] ; S. I11 ., -s. Franje; franje. - ) toop-
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freenje. 
f~ees, [fre:s] s.m. Freze; vrees, angstig ge

voel. # Twisken - en heup, tussen hoop en 
vrees. 

' freeschyter, -[sxitar] s. m. <hum.>, -s. 
Frij skiter ; pijjekker, jekker, wambuis 
(inz. gebruikt door zeelui ). Da kiste wal 
beklûmje, doch dyn - dach oon, je kunt 
wel kou vatten, doe je jekker toch aan. } 
peejekket. 

free'sinnich, -[sInax] adj . Frijsinnich; vrij
zinnig. De freesinnigen, de vrijzinnigen. 

free'sinnigens, -[slnagan(t)s] s.m. Frij
sinnigens, frijs innichheid ; vrijzinnig
heid. 

'freeslik, [fre:slak] adj . & adv. Freeslik; 
vreselijk. -e dingen , vreselijke, ontzet
tende dingen. - kaud, vreselijk, ontzet
tend, heel erg koud. 

'freespraak, s. m. Frijspraak; vrij spraak. 
'freesprakke, onregelm. v. Frijsprekke; 

vrijspreken . 
'freestain, onregelm. v. Frij stean ; vrij staan . 

It stie ûs net free (dat ta sezen), het staat 
ons niet vrij , het is ons niet geoorloofd 
(dat te zeggen). # In frees taind hûs, een 
vrijstaand huis. 

'freestelIe, v. Frijstelle; vrijstellen. 
'freestelling, -[stdllJ] s.m., -en . Frijstel

ling: vrijstelling. 
'freester, [fre:star] s.f. , -s. Frijster; vrijster. 

# In aud -, <Fr. > in ii1dfaam ; een oude 
vrijster, een ongehuwde vrouw. ---> aud
f reester. 

freet, [fre:t] s.m. Freet; vreet, bek (van 
mens). In kleeuw tjin 'e -, een slag voor 
z' n kop. 

free-ut, adv. Frijut; vrijuit. Da kiste free -ûl 
('free-ut) se ze watste bedoelste, je kunt 
vrij ui t zeggen wat je bedoelt. Free-ût 
(free-'ut) gain, vrijuit gaan, geen schuld 
treffen. 

freeuw, [frq,I] s.f. , freeuwjûed -[jü.at], 
freeuwjûer -[jü.ar] <zeldz.>. Frou; vrouw, 
mevrouw. - Colmer-Feninga, mevrouw 
Colmer-Feninga. Kom 'reis by de -, kom 
eens bij de vrouw (door de bazi n gezegd 
tegen een hond of kat). Si! de - dy iiten 
jaan , zal ik (als bazin) jou (mijn hond of 
kat) eten geven?, wil je eten hebben van 

freeuwnschaplik 

de vrouw? ---> f rou, minsk. 
'freeuwfolk, s. n. Frou(Jjus)folk; vrouw

volk, de vrouwen. 
freeuwjued , ---> freeuw, f reeuwsperseun, 

f reeuwminsk, minsk, wyf 
'freeuwjuededakter, s.m. Frouljusdokter; 

vrou wen arts. 
'freeuwjuedefyts, s. f. Frouljusfyts; dames

fiets. 
'freeuwjuedeflaask, s.n. FrouIj usflêsk: vrou

wenvlees. # Der sit (g in ) - oon him, hy 
hel (gin) -, hij heeft (geen) vrouwenvlees, 
hij heeft (geen) oog voor het schone 
geslacht. 

'freeuwjuedenörne, s.m. Frouljusnamme; 
vrou wennaam . 

'freeuwjuedewerk, s.n. Frouljuswurk; vrou
wenwerk. 

'freeuwlik, [fn:. kl lak] adj. Froulik; vrou
welijk. 

'freeuwlikens, [fn:. kllakan (t)s] s.m. Frou
Iikens; vrouwelijkheid, het vrouwelijk
zIJn . 

'freeuwminsk, s.n. Froumins(ke), from
mes(ke) ; vrouw. 

freeuwn, [frE. kln] s.m. , -en . Freon , kam
meraat; vriend, kameraad. Syn baste, 
gotste -, zijn beste, grootste vriend. En 
wat dûech ûs -?, en wat deed onze 
vriend, de persoon over wie wij het had
den? Dit, freeuwnen, is feur ûs de baste 
wooi, dit, vrienden, beste mensen, is voor 
ons de beste weg. # In gûed, gûjen -, 
<Fr.> in goefreon; een goede vriend. len 
ta - haude, iemand te vriend houden, zijn 
best doen iemands vriendschap te be
houden. (G)in - fan wazze, (g)een 
vriend, li efhebber van ... zijn. ---> kame
raad. 

freeuwn'din, [frE.klndln J; fryn'din, [frin
dIn] « Ned.) ; s.f. , -nen. Freondinne, 
kammeraatske; vri endin . ---> kameraad
ske. 

'freeuwnlik , [frqmlak] adj . & adv. Freon
lik; vri endelijk. 

'freeuwnlikens, [frqmlakan(t)s] s.m. Freon
likens; vriendelijkheid. 

'freeuwnschap, -[sxap] s. m., -pen. Freon
skip; vriendschap, kameraadschap. 

freeuwn 'schaplik, -[sxaplak] adj. Freon-



freeuwsperseun 

skiplik; vriendschappelijk, kameraadschap
pelijk. 

'freeuwsperseun, s.f. , -en, freeuwjued 
-[jü.at] . Frou, frommes(ke); vrouw. 

'freewat, adv. & num. Frijwat; vrij wat 
(nogal, tamelijk; vrij veel, tamelijk veel). 
Hy wie - bokkich, hij was vrij wat, nogal , 
tamelijk bokkig, nors. Dy bieuwr het -
beesten, die boer heeft vr ij wat, vrij veel , 
tamelijk veel koeien. - , fiks, gûed, wat. 

free'willich, -[vnax] adj. & adv. Frij
will ich; vrijwi llig. 

free'williger, -[vliagar] S. I11 . , -s. Frijwil
liger; vrijwi lli ger. 

fre'gat, [fragat] s.n. , -ten. Fregat; fregat. 
fre'gatfieuwl, s.m. Fregatfûgel; fregatvo

gel. 
'freje, [fre:l a] v.,frede,freed. Frije; vrijen, 

minnekozen. Infrejend pair, een vrijend 
paar. 

'frejer, [fre:iar] s.m., -s. Frijer; vrijer, 
minnaar. # In auden -, een oude vrijer, 
een vrijgezel. 

freje'ree, [fre:!are:] s.m. , -ën. Frijerij ; 
vrijerij, vrij age. 

fret, [frEt] s.m. , -ten. Fret; fret, albinovorm 
van de bunzing. 

'fretsak, s.m. Fretsek; vreetzak, gulzig
aard, slokop, vraat. 

'fretsucht, s.m. Fretterichbeid; vraatzucht. 
fret'suchtich, -[söxtax] adj . Fretterich ; 

vraatzuch tig. 
'frette, [frEta] st. v., friet [fri.at], freuen 

[frEtan]. Frette; vreten, eten (van dieren), 
gul zig eten (van mensen) . 

'fretten, [frEtan] s.n. Fretten; vreten, voer 
(voor dieren) , eten (voor mensen (in 
ruwe taa!)). # In nûver stok -, een raar 
stuk vreten , een wonderlijk mens. 

fretten , - , frette. 
'fretter, [frEtar] s.m. , -s. Fretter; vreter, 

vraat, schrokop. -> hapschruttel, keeuw
stenneeuwn . 

frette'ree, [frEtare:] s. m. Fretterij; vreterij , 
vreetpartij . 

'frettersmond, [frEta(r)s]- s.f. Desimber
moanne; benaming voor de maand 
december, waarin er met Sinterklaas, 
Kerst en oud en nieuw flink gegeten 
wordt. -> keeuwstermond. 

freugd, s.m., -> f reugde. 
'freugde, [frö:gda] s.m., -n ; 

[frö:xt] .m., -en [frö:gdan] . 
vreugde, vreugd. 
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freugd, 
Freugde; 

'freugdefjuer, s.n. Freugdefjoer; vreugde-
vu ur. 

freum, [frö:m] adj . From; vroom. # In -en 
winsk, een vrome wens, een wens die wel 
niet in vervulling zal gaan 

'freumens, [frö:man (t)s] s.m. Frommens; 
vroomheid. 

'freze, [fre:za] v., freesde, freesd. Freze, 
freezje; vrezen, duchten. # - f eur, vrezen, 
bang zijn voor. 

'friechpriis, s.m. Fraachpriis; vraagprijs. 
'friechteken, s.n. Fraachteken; vraagteken. 
'friegje, [fri.agja] v. , fri ege, friege . Freeg-

je; vragen. Ien wat -, wat aan ien -, 
iemand iets vragen, iets aan iemand 
vragen. Jimme motte har aik -, jullie 
moeten haar ook vragen , benaderen, uit
nodigen om mee te doen . Dat werkfriege 
fale geduld, dat werk vraagt, eist, vergt 
veel geduld. # - naai, vragen, vernemen 
naar. - om, vragen, verzoeken om. De 
fj ilden dà friegje om ryn, de velden vra
gen om regen, hebben behoefte aan re
gen . Wat fan ien -, iets van iemand 
vragen , iemand ergens om verzoeken. 
Ien -, iemand (een meisje) vragen, haar 
een (huwelijks)aanzoek doen. 

Fries, [fri .as] s.m. , Friezen [fri.azan]. 
Fries; Fries, inwoner van Fryslän. 

Friesk, [fri.ask] s. n. & adj. Frysk; Fries. 1. 
(als s. n.) de Friese taal. Yn it -, in het 
Fries. 2. (als adj .) op Fryslän en/of de 
Friese taal betrekking hebbend. In - wes, 
een Fries woord. It -e laun, het Friese 
land. 

'Frieslaun, [fri.as]-; 'Frislaun, [frls]-; 
nom.prop. Fryslän ; Fryslän , Friesland. 

'friespunt, s.n. Friespunt; vriespunt. 
'friesweer, s.n. Friezerswaar; vriesweer. - , 

frieze . 
friet, -> frette. 
'frieze, [fri.aza] st. v. ,fês [fE:S],feis [fE·is]; 

f êzen [kzan], f eizen [fE.izan]. Frieze; 
vriezen . # It friest dat it knapt, knipt, 
kr6ke, it f riest bakstinnen, het vriest dat 
het kraakt. Friezend weer, vriezend weer, 

-
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vriesweer. ) friesweer. 
Frie'zin, [fri .ezln] s.f. , -nen. Friezinne; 

Friezin . 
fryka'del, [frikadel] s.m., -Ien. Fri kadel ; 

fri kadel. 
'frymelje, [frimelje] v., f lymele, frymele. 

Fimelje; friemelen. Hy frymele wat aan 
de reden, hij friemelde wat aan de 
schaatsen. -> fymelje, tispelje. 

fryn' din, s.f., -> freeuwndin . 
'frinje, s. m., - ) freenje. 
fris, [frIs] adj ., -ser, -t. Fri s; fris. De -se 

lucht, (see)wiin, de fri sse lucht, (zee)
wi nd. Mooi -se mued, met frisse, nieuwe 
moed. # -se bale, vers brood. 

'Frislaun, nom .prop., -> Frieslaun. 
'froeger, [fruger] adv. & adj . « ed.). 

Earder; vroeger. - wie it op it eilaun fa le 
rastiger en stiller, vroeger, eertijds, voor
heen was het op Schiermonnikoog veel 
rustiger en stiller. Yn -re) dagen, tiiden, 
in vroeger dagen, tijden. De -e sylschii
pe, de vroegere zeilschepen, de zeilsche
pen uit vroeger tijd. -> eerder. 

'frommel, [fromel] s.m. In : As in -, ineen
gefrommeld. It kleed liech as in - tb gair, 
het kJeed lag geheel ineengefrommeld. 

'frommelje, [fromelje] v., frommele, from
mele. Frommelje; frommelen. 

front, [front] s.n., -en. Front; front . # Feur 
it - komme (mooi), voor het front, voor 
den dag komen (met). 

'frosselje, [frose lje] v. , f rossele, frossele. 
Skaaie, skeuvelje; schuifelen, licht met 
de voeten over de grond schuiven bij het 
gaan. Jo frossele hier feurby, zij schui 
felde hier voorbij . De kat frossele my om 
'e fat ten, de kat bleef de hele tijd al 
schuifelend dicht in mjjn buurt. -> om
frosse lje, reeuwnfrosselje, schoffelje, 
schuffelje. 

frou, [fra.y] s.f. Frou; vrouw, bazin (van 
een huisdier). Kom 'reis by de -, kom 
eens bij de vrouw. Sil de - dy iitenjaan ?, 
wil je eten hebben van de vrouw?, za l ik 
(als bazin) jou (mijn hond of kat) eten 
geven? f reeuw, minsk. 

frucht, [fröxt] S. Ill ., -en. Frucht; vrucht. # -
drage, safte , vrucbt dragen , zetten. 
Fruchten, vruchten, fruit. 

mer 

'fruchtbaim, s. m. Fruchtbeam; vrucht
boom. 

'fruchtber, [frögdbar] adj . Fruchtber; 
vruchtbaar. 

'fruchtesap, s.n. Fruchtesop; vruchtensap. 
'fruchtflaask, s. n. Fruch tflêsk; vruch t

vlees. 
'fruchtgebrUk, s.n. Fruchtgebrûk; vrucht

gebruik. 
fUech, [fu.ex] s.m., foegen [fu.egen]. Foech; 

voeg, plaats waar stenen tegen elkaar ko
men . 

fUech , [fü.ex] adj . Foars, grou; fors, groot, 
dik. -> lods, lodze, tampe. 

'fuechkaalk , S.Ill. Foechkalk; voegkalk. 
'fUechsatte, v. Foechsette; in voegen, de 

voegen opvullen. 
'fuechsatter, -[sater] s.m., -s. Foeger (in 

bet. 1), foechsetter (in bet. 2); voeger (in 
bet. I ), voegijzer (in bet. 2), voegspijker 
(in bet. 2). 1. metselaar die voegt. -> fue
ger. 2. instrument voor het invoegen, het 
opvullen van (zicbtbare) voegen. 

'fUechwes, s.n. Bynwurd; voegwoord. 
'fUede, v., - ) fuedje. 
'fueding, [fü.edllJ] s.m. Iten (en drinken) ; 

voeding. 
'fUedje, [fü.edje] v., fuede , fuede; 'fUede, 

[fü .ede] v.,fuedde,fued. Te iten jaan (in 
bet. 1), fuorje (in bet. 2); voeden (in bet. 
1), voeren (in bet. 2), voederen (in bet. 
2) . 1. te eten geven, voedsel geven aan 
(m.b.t. mensen) . 2. voe(de)r geven aan 
(m.b.t. dieren). -> fuerje . 

'fUedsel, [fü.etsel] s.n. lten ; voedsel. 
'fUedster, [fü.etster] s.f. , -s. Boarst

bringster; voedster, min , minnemoeder. 
'fUeger, [fü.eger] s.m. , -s. Foeger; voeger, 

metselaar die voegt. - ) fUechsatter. 
'fuegje, [fu.egje] v., fuege , fuege . Foegje; 

voegen. 1. de voegen tussen de stenen 
opvullen en mooi afwerken . 2. voeg 
geven, betamen, passen. It fUege net, het 
geeft geen voeg, bet is niet zoals het be
taamt, het is onbetamelijk. So'n teun 
fuege dy net, zo'n toon voegt, past, be
taamt jou niet. 

fUel , -> fale. 
fuer, [fu .er] s. n. Foer; voeder, voer, kost 

voor dieren (bun door de mens ver-



ruer 

schaft). 
fUer, -> fare. 
'fuere, [fu .ara] V. , fUersde [fu.azda], fUers(d) 

[fü.as(t)]. Fiere; voeren, leiden. It kin dy 
wal naai de gaalch -, het kan je wel aan 
de galg brengen . - , fere . 

'fUering, [fü.arlIJ] s.m. , -en. Fuorring, foer ; 
voering, binnen bekleding. 

'fuerje, [fü .arja] v. , fuere , fiere. Fuorje; 
voederen, voeren, voer geven aan. -> 

fuedje. 
'fUerje, [fü.arja] v. , fuere, fUere. Fuorje; 

voeren , van binnenbekleding voorzien. 
Fuere (d) , gevoerd. In fuereden jas, een 
gevoerde jas. 

'fuerman, s. m. , -jued -Uü.at]. Fuorman ; 
voerman. 

fUermande'ree, [fü.armandare:] s.m. Fuor
manderij ; het bedrijf van een fuerman. # 
- hmvwe, het beroep van fuerman uit
oefenen. 

fuers(d(e», -> fûere. 
'fUertaal, s. m. Fiertaal ; voertaal. 
'fUertuch, s.n. Reau; voertuig. 
fUet, [fü.at] s.m., fatten [fotan] . Foet; voet; 

ook voor: been , elk der beide onderste 
ledematen van de mens. -> schonk. De 
fatten fan in kat, schiep, de poten van 
een kat, schaap. De fatten fan in stuel, de 
poten van een stoel. De fatten fan in 
tafel, de poten van een tafel. -> tafelfûet. 
De - fan de dyk, de dûne , de voet, het on
derste gedeelte van de zeedijk, de duinen. 
Der stie trooi fuet watter yn it rum, er 
staat drie voet, ongeveer een meter water 
in het ruim. # De fatten gingen har as 
tromstakken, zij liep als een haas, een 
kievit, de wind. - om -, voetje voor voetje. 
Op blaite fatten wazze, op blote voeten 
zijn, geen schoeisel dragen. Op wiffe 
fatten stain, wankel, onvast op de benen 
staan. Op de aude -, op de oude voet, op 
de oude, vertrouwde manier. Op sta inde 
-, op staande voet, zonder uitstel. Tà -, te 
voet, lopend. len eeuwnder de - rone, ie
mand onder de voet lopen , iemand omver 
lopen . W:V hewwe in gued schip eeuwnder 
de fatten, we beschikken over een goed 
schip. De hele dei op ('e)fotfen wazze, de 
hele dag op de been zijn , de hele dag 10-
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pend werk verrichten . Jà wie op 'e 
ajterste fa tten, zij stond op haar achterste 
benen, zij was zeer verontwaardigd. len 
wat feur de fOffen smyte, iemand iets 
voor de voeten werpen , iemand iets ver
wijten. len de - dlVas satte, iemand de 
voet dwars zetten , iemand tegenwerken. 
Dy ut de fOffen met je, zich uit de voeten 
maken, de hielen lichten , er vandoor 
gaan. De - by de kieuwle haude, <Fr.> de 
foet by de kû\e halde; voet bij stuk hou
den , niet wijken , standvastig zijn. De -
stiij haude, het been stijf houden , voet bij 
stuk houden, niet toegeven. -> rech. - by 
stok haude, voet bij stuk houden , niet 
wijken, standvastig zijn. Hier af der (g)in 
- aan de greeuwn kreje, ergens (geen) 
voet aan de grond krijgen, zich ergens 
(g)een positie veroveren . Gin - fersatte 
(wille), geen voet (wi llen) verzetten , niets 
(willen) doen. Men kin der gin - fersafte, 
je kunt er je kont niet keren, het is er 
zeer vol en wanordelijk. Dy de fatten 
eeuwnder de eers waai fjain, de fatten ut 
it lid rone, <Fr.> de fuotten ut it gat, it 
liif rinne; erg snel lopen , zich erg 
haasten. Mooi de ferkeerze - fan 't bed 
oof stapt wazze, met het verkeerde been 
uit bed gestapt zijn, slecht gehumeurd 
zijn. Dà twa binne ien -, het zijn twee 
handen op één buik, zij zijn het altijd 
eens. -> buk. Op ooine fatten stain op 
eigen benen staan , zelfstandig zijn , voor 
zich zelf zorgen. lenfeur de fatten rone, 
iemand voor de voeten lopen , iemand 
hinderen. De fOffen utstykje, <Fr.> de 
fuotten, skonken utstekke; sterven. Dat 
het heel wat fatten yn 'e ieze haun, dat 
heeft veel voeten in de aarde gehad, het 
heeft veel moeite gekost dat klaar te 
spelen , geregeld te krijgen . -> stakke. 

'fuetanget, s.m. Fuotangel ; voetangel. # -s 
en klemmen, voetangels en klemmen. 

'fUetetje, v., -> fOffelje. 
'fUetfolk, s. n. Fuotfolk; voetvolk. 
'fUetje, [fu.atja] v. , fuete, fuete. Fuotsje, 

gean; gaan, lopen . Der is er hanne fiete, 
daar is hij naar toe gelopen. 

'fUetIaist, s.m., -> fuetlask. 
'fuetlask; 'fóetIaist; s.m. , -en. Fuotleast; 
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voetafdruk, voetspoor, voetstap. Der staie 
olegerre -en yn it wiete saun, er staan 
allemaa l voetafdrukken in het natte zand. 
-t lask. 

'fuetpaid, s. n. Fuotpaad; voetpad. 
'fuets tap, s. m. Fuotstap; voetstap. 
'fuetstok, s. n. Fuotstik ; voetstuk. 
'fuetwisker, s. m. Fuotwisk, fuotfeech; 

voetmat, voetveeg, voetenveger. 
'fujeton, s.n ., f ulton. 
fUk, [fuk] s. f. , -ke. Fûke; fuik . 
ful, [fu l] adj . & adv., -der [füldar] , -st. Fûl ; 

fel, heft ig, hevig, vinnig. - bane, gleuje, 
fe l, hevig branden , gloeien. In - schynsel, 
een fel, sterk schijnsel. -Ie eigen, fell e, 
vurige ogen. In -len wiin, een fell e, 
krachtige, sterke wind. In -Ien starm, een 
felle, hevige storm. - wooie, <Fr.> fûl 
waaie; hard waaien. - ) hes. In -len win
Ter, een winter waarin het fel , vinnig 
koud is. In -len LOzer, een stugge lezer , 
een hartstochtelijk lezer, iemand die zeer 
veel van lezen houdt. -t stuf In - bege
ren, een fel , hevig begeren. In -len 
eeuwnrast, een heftige, hevige onrust. In 
- gemis, een pijnlijk, schrijnend gemis. 
len - f erachtje, iemand ten zeerste ver
achten. # - op ... wazze, <Fr.> fûl op ... 
wêze; dol , gek, tuk, verzot op ... zijn. -t 

jeeuwn, jit, mal, sjocht, tuk, wyld. Se 
binne der - op jild, ze zijn daar dol , gek, 
tuk, verzot op geld. 

fUl , [ful] adj . Fûl; bebroed. -Ie ooien, be
broede eieren . Dà ooien binne -, die 
eieren zijn bebroed. 

'fulle, [föla] v., julde,fuld. Folje; vullen. - ) 
fo tje . 

'fWIens, [fülan (t)s] s.m. Fûlens; felheid , 
heftigheid , hevigheid. 

'fWIens, [fulan (t)s] s. m. , . Fûlens, ûn
gans; nageboorte (bij vee). -> nooige
beurte. 

'fulling, [föllI)] s.m., -en. Folling; vulling. 
'fulpin, [föl]- s.f. Folpinne; vulpen . 
'fUlton, [fülton] ; 'fUjeton, [fujaton] ; s. n., 

-s. Fûljeton ; feuilleton . 
fun' daasje, [fönda:sja] s. m., -s. Fundaasje; 

fundatie. 
fun' deerje, [föndI.arja] v., f undere, f unde

re. Fundearje; funderen. 

fut 

funde'mint, s. n., -> fonneminf . 
'funksje, [föl)ksja] s.m., -s. Funksje; func

tie. 
funksje'neerje, [föl)ksjanLarja] v.,junksje

nere, junksjenere . Funksjonearje; func
tioneren. 

'furge, [förga]; 'feurge, [fö.arga]; s.m., -no 
Fuorge; voor, vore. # Nef yn desalde -n 
ph/egje, bij een gesprek niet hetzelfde 
bedoelen (wat gemakkelijk tot mi sver
stand en verwarring kan leiden). - ) 
pluechsneed. 

'fósjen, [füsjan] s. n. In : Yn syn - laakje , in 
zijn vuistje lachen, heimelijk plezier heb
ben (om eigen geluk of andermans on
geluk). -> f ust. 

'fóskje, [füskja] v., f uske, fuske. Fûstkje; 
(elkaar) de hand drukken . Dà hewwe wy, 
jimme, se nach fUske, toen hebben we, 
jullie, ze elkaar de hand nog gedrukt, el
kaar nog een hand gegeven. # Mooi ien 
-, iemand de hand drukken. -> fust . 

fóst, [fust] s. m., -en. Fûst; vui st. # (Mooi 
ineeuwr) op 'e - gain, op de vuist gaan , 
met elkaar vechten . Men kin der gin - yn 
srykje, je kunt er je kont niet keren , het is 
er zeer vol en wanordelijk. -> eers, 
fUsjen, fuskje. 

'fóstslach, s. m. Slach mei de fûst; vuist
slag. 

fut, [föt] ; feurt, [fö.a(r)t] ; adv. Fuort; 
dadelijk (in bet. 1), weg (in bet. 2), voort 
(in bet. 3). 1. terstond, meteen, onmid
.dellijk, onverwijld. Hy wue - beginne, hij 
wilde dadelijk, meteen beginnen. 
demooi, meteen , onmiddellijk daarna. 2. 
niet meer ter plaatse aanwezig (met de 
bijgedachte dat terugkeer mogelijk of 
waarschijnlijk is; dit i.tt. wooi) . -> wooi. 
De trein mot om frooi ieuwre -, de trein 
moet om drie uur vertrekken. Dat jild is 
-, dat geld is weg, verdwenen, verloren 
gegaan . De keurs is -, de koorts is over, 
voorbij . Dà seejued motte weer -, na een 
tijdje aan de vaste wa l te hebben ver
toefd, moeten die zeelui weer gaan varen. 
lt is fier -, het is ver weg, een heel eind 
bij ons vandaan. 3. verder (jUf komt in 
deze bet. a lleen in scheidbaar samenge
stelde werkwoorden voor, zie: fu tbringe, 
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futfûetje, fu rkomme, f urplanre, f ursatte, 
f utstûelje, furtwiigje). # - en dadelik, 
<Fr.> fuortendalik(s); terstond, meteen, 
onmiddell ijk, onverwijld. -> f urynienen. -
mooi .. , weg met ... ! - dermooi!, weg er
mee ! 

'futbringe, on regelm.v. Fuortbringe; weg
brengen (in bet. 1), voortbrengen (in bet. 
2). 1. naar de plaats van bestemming 
brengen. 2. doen ontstaan, het aanzijn 
geven . 

'futdrage, st. v. Fuortdrage; wegdragen, dra
gende verwijderen. 

'futdrieuwe, st. v. Fuortdriuwe; wegdrijven, 
heendrij ven. 

'futfuetje, v. In : - op, (in vol vertrouwen) 
voortbouwen op. 

'futgain, onregelm.v. Fuortgean; weggaan, 
heengaan, zich verwijderen, vertrekken. 
-> wooigain. 

'futynienen, adv. Fuortynienen; terstond, 
meteen, onmiddellijk, onverwij ld. -> fut . 

'futjeie, onregelm. v. Fuortjeie; wegjagen, 
verdrij ven. 

'futkletse, v. Fuortkeatse; wegkaatsen (van 
een bal). 

'futkomme, onregelm .v. In : - ût, voort
komen, voortspruiten, voortvloeien uü, 
volgen uit, het (logische) gevolg zijn van. 
-> f olgje. 

'futplantje, v. Wreidzje; zich verbreiden 
(van planten). De watterpook plante fu r, 
<Fr.> wetterpokken sprute, hingje oan; 
waterpokken zijn besmettelijk. 

'futrüde, onregelm. v. Fuortr ide; wegrij
den. 

'futrone, v. Fuortrinne; weglopen (naar 
elders gaan; van huis lopen; wegstromen, 
wegvloeien). # Heich m.ooi ien -, hoog 
met iemand weglopen, iemand zeer be
wonderen. -> wooirone. 
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'futsatte, v. Ofsette (in bet. I), fuort sette 
(in bet. 2); weggaan (in bet. 1), voort
zetten (in bet. 2). 1. heengaan, zich ver
wijderen. Ir ben satte gly /u nd f ur, het 
ki nd li ep huilend weg. 2. vervolgen, 
doorgaan met. Hy her de saak f an syn 
heit f utsat, hij heeft de zaak van zijn 
vader voortgezet. 

' futsmyte, onregelm. v. Fuortsmite; weg
gooien, wegsmijten, wegwerpen. -> lVooi
smyte. 

' futspeie, v. Fuortspiele; wegspoelen. 
' futstjuere, v. Fuortstjoere; wegsturen, 

wegzenden, heenzenden. 
'futstuelje, v. Stuolje; stoelen, uitstoelen, 

breed uitgroeien (van pl anten). De plant 
stli ele maar fut , de plant groeit breed uit. 
-> srûelj e, trochstûelje, ûtstûelje. 

'futtenshus, [fötan(t)s)- ; 'fottenshus, 
[fota n(t)s); s.n. Foarhûs, foarei n (in bet. 
1), foarhuzing(e) (in bet. 1); voorhui s. 1. 
dat gedeelte aan de voorkant van de boer
derij dat als woonruimte voor de boer 
di ent (ter onderscheiding van de bedrijfs
ruimte) . -> f eurhus. 2. portaal, vestibule 
(in het tradüionele Schiermonnikoger 
woonhuis was geen gang, maar een fu t
tenshus, waar de deur naar de keuken 
(kamer) en die naar de keuks (keuken) op 
uitkwamen). Sat de klompen maar yn 't -, 
zet je klompen maar in het voorportaal
tje. Eerder wezzen yn 't - de natten drue
ge , vroeger werden in het voorportaaltje 
de netten gedroogd. 

'futtwiigje, v. Wat langer wat mear twigen 
krije; hoe langer hoe meer twijgen krij
gen. De baim lWiige maar fut , de boom 
krijgt hoe langer hoe meer twijgen, er 
komen steeds maar meer twijgen aan de 
boom. 

'futwooie, v. Fuortwaaie; wegwaaien . 

-
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gaalch, [ga:lx] s. m., gaalgen [ga: lgan]; 

galch, [gal x] s. m. , galgen [galgan]. Gal
ge; galg. 

gaas, [ga:s] s.n. Gaas; gaas (luchtig en 
doorschijnend weefsel; vlechtwerk van 
metaaldraad). 

'gaazje, [ga:zja] s.m. Gaazje; gage, loon 
(van scheepsvolk). 

gad, [gat] s.m., geuden [gö:dan]. God; god, 
godheid , bovenmenselijk wezen. - , God. 

'gaffel, [gatal] s.m., -s. Gaffel ; gaffel. 
'gaffelseil, s.n. Gaffelseil ; gaffelzei l. 
'gaiding, [gai dlIJ] s.m. In : Wat fan myn, 

dyn, syn -, iets van mijn , jouw, zijn ga
ding, iets wat ik, jij , hij (goed) kan ge
bruiken. 

gai(e), - , gain . 
gain, [gain] onregelm. v., ik gai [gai], da 

gieste [gi .asta], hy gie [gi.a], wy, je, jim
me,jà gaie [gaia]; ik ging [gllJ] , ik guech 
[gü.ax] .... , da gingste, da guechste .... , 
hy ging, hy guech .... , wy, je, jimme, j à 
gingen, wy, je jimme, jà gûegen [gü.a
gan] .... ; gien [gi .an] . Gean ; gaan. Sa sil 
it dy aik wal -, zo zal het jou ook wel 
(ver)gaan. It mei dy gued -I, het ga je 
goed ! It si! wal krekt sa - as altyd, het zal 
wel net zo gaan, verlopen, aflopen als al
tijd . Dat si! wa! -, dat zal wel gaan, dat 
lukt wel. De gryp gie, <Fr.> de gryp giet 
(om); er heerst griep. It -, het gaan, het 
lopen. It - wedt minder, hij , zij krijgt pro
bl emen met lopen. # Hingjen, lezen, sif
ten, sta in -, gaan hangen, liggen, zitten, 
staan . - , sliepe. Ta siilen, swommen -, 
(voor zijn plezier) gaan zeilen, zwem
men. Ut ta riiden -, er (voor zijn plezier) 
rijdend op uit gaan. Ut ta straunronen -, 
er op uit gaan om te (strand)jutten. Der
mooi ta stryken -, ermee (nI. met de eer, 
de winst) gaan strijken . - ieuwr .. . , gaan, 
handelen over ... , ... tot onderwerp 
hebben. - om .. . , gaan om ... ( ... betref
fen; te doen zijn om ... ). Ir gie om har 
livven, het gaat om, betreft haar leven. ft 

ging him om har jild, het ging hem om 
haar geld , het was hem om haar geld te 
doen. Mooi de beut, trein, wooin -, met 
de boot, trein , wagen gaan, reizen . Der is 
wat gainde , er is daar iets gaande, aan de 
hand . len gainde met je , iemand gaande, 
kwaad maken. -> wooin . 

gair, [ga ir] adj . Gear; gaar, lang genoeg 
gekookt, gebraden, etc. De iepels binne -, 
de aardappelen zijn gaar. # Sa - as bUt
ter, volkomen gaar. 

gair, [gair] adv. Gear; samen (gai r komt 
vrijwel uitsluitend voor in vaste verbin
dingen, zie beneden, en in scheidbaar sa
mengestelde werkwoorden, zie: gairdrin
ge, gairdwaan, gailfaudje, gailjleuje, 
gairheukerje, gairkomme, gairkrimpe, 
gairleze, ga irlukke, gairpongje, gair
rone, gairsa fte, ga irsjofte, gairsmeure, 
gairtwyne) . # (Mooi ) de haune -, <Fr.> 
(mei) de hannen gear; met gevouwen 
handen, de handen gevouwen (inz. voor 
gebed); vandaar ook: biddend. - wazze 
ieuwr ... , <Fr.> gear wêze oer ... ; bezig 
zijn met ... , ... onder handen hebben 
(m.b.t. onstoffelijke zaken). Hy is ieuwr 
in artyke! -, hij is met een artikel bezig, 
hij is een artikel aan het schrijven. Hy 
wil ieuwr ... gair, hij wil zich bezig hou-

·den met ... , hij wil ... onder handen ne-
men (bijv. een bepaald probleem). Ta -, 
te zamen , samen. Ta - komme, samen 
komen (bijv. van twee lijnen). Syn haune 
liegen ta -, zijn handen lagen samenge
vouwen. De ta - knypte knust, de samen
geknepen knuist, vuist. Ta - dringe, sa
mendringen . - , gairdringe. Ta - fleuje, 
samenvloeien. - , gairfleuje. Ta - dukt, 
ineengedoken. -> tagaire. 

'gairdringe, st. v. Gearkringe; samendrin
gen. -> gair. 

'gairdwaan, onregelm.v. In : De haune -, 
<Fr.> de hannen geardwaan ; de handen 
samenvouwen (inz. voor gebed); vandaar 
ook: bidden . 
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'gairfaudje, v. Gearteare; samenvouwen. 
'gairfinger, s.m. Gouden ri nk, Piter lam

ke; ringvi nger (in een kinderrijmpje; zie 
in dit verband ook: /ytje finger, E/sje
mûer, /ûzeknyper, pans/eker, pootleker). 
-> ringfinger. 

'gairfleuje, v. Gearfloeie; samenvloeien. # 
It gaitjleujen , <Fr.> it gearfloeien; het 
wantij (op bet Wad). -> wantee. - , gair. 

'gairheukerje, v. Geru'hokje; samenscho
len. 

'gairje, [gairja] v., gaire , gaire; 'garje, 
[garja] v., ik ga /je , do goreste [g::uasta] , 
hy gore [g::ua] , wy, je, j ill1 l11 e, jà garje ; 
gore, gore; 'gerje, [g8rja] v., ik gerje, do 
gêreste [g8: rasta], hy gêre [g8: ra] , wy, je, 
j imme, j à gerje; gêre , gêre. Garje, gea rje; 
gru'en, bijeengaren, bijeenzamelen, ver
zamelen. -> ferga i/je. 

'gairkomme, onregelm.v. Gearkomme; sa
menkomen. 

'gairkomst, s.m. Gearkomste; samen
komst. 

'gairkrimpe, (st. )v. Gearkrimpe; samen
krimpen. 

'gairleze, onregelm.v. Gearli zze; gevou
wen neerleggen, neerliggen (van de han
den, inz. voor gebed). 

'gairhikke, (onregelm.)v. Gearlûke; sa
mentrekken. 

'gairpongje, v. Gearpongje; slordig aan of 
in elkaar naaien. ' bepongje. 

'gairrone, v. Gearrinne; samenlopen. # De 
kap raont my gair, het hoofd loopt mij 
om, door vermoeidheid of t.g. v. de drukte 
begint het mij bijna te duizelen. -> bejep
pe. 

'gairsatte, v. GeaI'sette; zich opbopen, zich 
verzamelen. 

'gairsjotte, onregelm. v. (Geru-)sji ne; schi f
ten (van melk). -> sehifte. 

'gairsmeure, v. Gearsmore; gaai' smoren, 
door smoren garu' laten worden. -> fet . 

'gairtwyne, v. Geartwine; door twijnen sa-
menbrengen. 

grut, -> jotte. 
galch, s. m., -> gaa/eh . 
gald, adj., -> geld. 
'gale, [ga :la] s.m. <Fr. :> Galle. 1. gal, 

bittere afscheiding van de lever. 2. in: Hy 

156 

het gin - yn 'e hieu\Vd, <Fr.> der sit gj in 
galle yn ; er zit geen fu t, pit, energie, 
geestkracht in . -> bait, fnit , kriieh, pit. # 
De - room him ieuwr, hij is erg zwart
gallig. Syn - ûtspeje, zijn gal ui tspuwen, 
zijn boosheid, dri ft , on tstemdheid uiten 
i n woorden en daden. 

'gaiebiaas, s.m. Galbl aas ; galblaas. 
'galenut, s.f. Galn ut; ga lnoot, ga lappel. 
'galestien, s. m. Galsti en; galsteen. 
'galich, [ga:lax] adj . Gall ich; gallig. -

sjain, ga ll ig zijn, te veel ga l (en daardoor 
een gele gelaatskleur) hebben. Ir schiep 
is -, het schaap is gallig, lijdt aan de 
leverbotziekte. 

'galichheid, -[h8.i t] s. m. Gallichheid; ga l
li gbeid, galziekte (bij mensen), leverbot
ziekte (bij schapen). 

gal'jeut, [galjö:t] s. m. , -en. Galjoat; gal
joot, soort platboomd zeeschip. 

gal'juen, [galjü.an] s. n., -en. Galjoen; ga l
joen, soort groot zeilschip. 

galm, [galm] s.m., -en. Galm; ga lm, luide 
en volle klank. 

galm, [galm] s.m. In: In - hai, zoveel hooi 
als men in één keer tussen armen en 
borst kan dragen. # Wat yn 'e - nimme, 
iets met beide banden omklemmen (met 
het doel om bet te gaan dragen). Jo het 
him he/enda/ yn 'e - nimd, zij heeft hem 
volledig ingepalmd, voor zich gewonnen; 
vandaar: zij beeft hem helemaal in haar 
macht. De eers yll 'e - nimme, zich uit de 
voeten maken, er vandoor gaan. Mooi de 
bo/kuer yn 'e -, met de broodmand aan de 
arm (gez. van een broodvent(st)er). 

'galmgat, s. n. Galmgat; galmgat. 
'galmje, [galmja] v., ga /me, ga /me. Galm

je; galmen. 
ga'lop, [galop] s.m. Galop; galop. # Yn -, 

in galop. -> jjeeuwr. 
galo'peerje, [ga: lo:pl.arja] v., ga/opere, 

ga/opere. Galoppearje; galopperen. - , 
jjeeuwrje. 

galp, [galp] s.m., -el! . Gjalp; gu lp, guts, 
plens, dikke, plotselinge straal. In - wat
ter, een gulp, guts, plens water. - , bats. 
speut. Wy kriegen in - \Vatter ieuwr de 
hOle, wij kregen een plens water over ons 
heen (gestort). 
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'galpje, [galpja] v. galpe, galpe. GjalpU)e; 
gulpen , gutsen , plen zen. 

'gammel, [gamal] adj. , -der, -st. Gammel ; 
gammel. 

'gapje, [gapja] V. , ik gapje, do gopeste 
[g::>:pasta] , hy gope [g::>:pa], \'0', je, jimme, 
jà gapje; gope, gope. Gapje; gapen . 1. 
geeuwen. 2. wijd geopend zijn ; een wijde 
opening hebben. -4 haik. 

'gapperich, [gaparax] ; 'göperich, [g::>:pa
rax]; adj . Gapperich ; gaperig. 

ga ran'deerje, [garandI.arja] V., garandere, 
garandere. Garandearje; garanderen. 

'garje, V. , -4 gairje. 
'garring, [garlIJ] ; 'göring, [g::>: rIlJ ]; s.m. , 

-en. Goarring; gording. 
gas, [gas] s. n. , -sen. Gas; gas. 
'gaskachel, s.m. Gaskachel; gaskachel. 
'gasmeter, s. m. Gasmeter; gasmeter. 
'gasstel, s. n. Gasstel; gasstel. 
gast, [gast] s.m., -en. Gast; gast. Der kom

me fo le gasten op it ei/aun, er komen 
veel gasten, toeristen op Schiermonnik
oog. # Hier af der, by ien to - wazze, er
gens, bij iemand te gast zijn . -4 duvel. 

'gastebad, s. n. , . Gast(e)bod; gastmaal. 
- , gastmiel. 

'gastekomer, s.m. Utfanhûzerskearner; gas-
tenkamer, logeerkamer. 

'gasterkeurn, s. m., -4 gesterkeurn. 
gast'free, adj . Gastfrij ; gastvrij . 
gast'freeheid, -[hE. i t] s. m. Gastfrijens; 

gastvrijheid. 
'gastfreeuw, s.f. Gastfrou; gastvrouw. 
'gastheer, s. m. Gasthear; gastheer. 
'gastmiel, s.n. Gastmiel; gastmaal. 
'gasulje, s. m. Gasoalje; gasolie. 
ga t, [gat] s. n., -ten. Gat, gattert (i n bet. 2); 

gat (niet in bet. 2). 1. uitholling; ope
ning; zeegat. In lytj -, een klein gat, een 
gaatje. Lytje -ten, gaatjes. De kniinen, 
muze komen ut har -ten, de konijnen , 
mui zen kwamen uit hun holen . De jlued 
drieuwt it waffer troch de -ten, de vloed 
drijft het water door de zeegaten . It 
Frieske -, het Friese gat, het betonde zee
gat tussen Schiermonnikoog en de En
gelsmanplaat. 2. naam voor de met de 
bolle zijde naar boven liggende bikkel 
van het bikkelspel of deze zijde zelf. 

gau 

eske, staander, stajke. # In - fol r)ln, een 
grote hoeveelheid, grote hoeveelheden 
regen (vgl. Fr. in gatfol snie 'een dik pak 
sneeuw'). By de -ten om ticht wazze, 
<Fr.> by de gatten om ticht wêze; (lett. ) 
vol gaten zitten; (fig .) niet al te eerlijk en 
daardoor niet te vertrouwen zij n. In - yn 
'e dei sliepe , een gat in de dag slapen, 
heel laat opstaan. Do hOleste oles ut ien 
-, je haalt alles overhoop. In -, -ten yn 'e 
10ft slaan, een gat in de lucht slaan , van 
verbaz ing met de armen in de lucht 
slaa n. Ik sjai der gin - yn, ik zie daar 
geen gat in , ik zie geen uitkomst (voor 
dat probleem, die situati e). Ik sjai it in -
yn 'e kap, ik sjai my der in - mooi yn 'e 
hole, <Fr.> ik sjoch it in gat yn 'e kop; ik 
zie het donker, somber in , ik heb geen 
vertrouwen in de goede afloop (van deze 
onderneming). -4 hole, muts. Net feur 
ien - to fang en \Vazze, niet voor één gat te 
vangen zijn , altijd wel weer een uitweg 
weten. - , gaten. 

'gaten, [ga:tan] s. plur. In : Yn 'e - rone, in 
de gaten lopen, in het oog vallen, opval
len , de aandacht trekken. Yn 'e - haude , 
in de gaten houden, in het oog houden, 
letten op. Yn 'e - hawwe, in de gaten heb
ben (opmerken, zien; inzien, begrijpen ; 
door hebben, de (kwade) bedoelingen 
doorzien van). Yn 'e - kreje, in de gaten 
kr ijgen ((voor het eerst) opmerken , zien; 
beginnen te begrijpen, in te zien; door 
krijgen, de bedoelingen begi nnen te 
doorzien van). 

'gatjepan, [gatja]- s.f. Gatsjepanne; ver
giet, vergiettest. 

'gatjesleef, [gatja]- s. m. & s.f. Gatsjesleef; 
schuimspaan. 

gatten, -4 jotte. 
gau, [ga.\;I] adj. & adv. Gau; gauw. 1. snel, 

vlug. En ne - op bed!, en nu gauw, vl ug 
naar bed! Do biste - wierom, je bent 
gauw, snel (weer) terug. Gau! (Gau!), 
gauw! (gauw!), aanmaning om haast te 
maken, op te schieten . SO - muchlik, zo 
gauw, snel, vlug mogelijk. 2. spoedig, 
binn enkort, weldra. It is - sofier, het is 
spoedig, binnenkort, weldra zo ver. 3. al
li cht, gemakkelijk. Der gaie - in pair 
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dagen mooi hanne, er gaan gauw, alljcht, 
gemakkelijk een paar dagen mee heen. It 
kaste al - dieu wzend geeuwne, het kost al 
gauw, heel gemakkelijk, zo maar dui 
zend gulden . # SO - as, so gau 't, zodra. 
SO - as, so gau't er jild borsd hie, het er 
it my betale, zodra hij geld gebeurd had, 
heeft hij het me betaald. - 'reis, <Fr.> 
gauri s; dikwijls, vaak (menig keer; in 
menig gevaJ ). - ) faak . Hy komt hier -
'reis, hij komt hier dikwijls, vaak, menig 
keer. Dat is - 'reis net to sezen, dat is 
dikwijls, vaak, in menig geval niet te 
zeggen. 

'gaunselik, [ga. kln (t)salak] adj . Gänsklik; 
godgans, godganselijk. # De - lange dei, 
de godganse, godganselijke dag. - ) god
gaunsk. 

'gauwens, [ga.klan(t)s] s. m. In: Yn 'e -, 
<Fr.> yn 'e gauwens; in de gauwte, in
derhaast. -> gauwichheid. Mooi -, <Fr.> 
mei gauwens; spoedig, binnenkort, wel
dra . Mooi - is it so fier, spoedig, bin
nenkort, weldra is het zo ver. 

'gauwichbeid, [ga.klaxb8.it] s.m. In: Yn 'e 
-, in de gauwigheid, inderhaast. - ) gau
wens. 

'gave, [ga:va] s. m., -no l efte; gave. -> gift, 
jijfe . 

'gazen, [ga:zan] adj. Gazen; gazen , van of 
met gaas gemaakt. In - hek, een gaashek. 

ge-, [ga]- pref. ge- ; ge-. 
ge'aimel, [gaai mal] s.n. Geëamel ; gezanik, 

gezeur. 
ge'baar, [gaba:r] s.n., gebaren. Gebeart ; 

gebaar. 
ge'baimte, [gabaim(p)ta] s. n. Beamte; ge

boomte. 
gebak, [gabäk] s.n. Gebak; gebak, gebak

ken lekkernijen. 
ge'bed, [gab8t] s.n ., gebeden [gabe:dan). 

Gebed; gebed. # Yn -, in gebed. 
ge'beer, [gabLar] s. n. Gebear; rrusbaar, ge

schreeuw, geloei, gebulder, gehuil (van 
een klein kind). 

ge'beeuw, [gab8. kI] s.n ., -en. Gebou ; ge
bouw, (tamelijk groot) bouwwerk. 

ge'berchte, [gab8rxta] s. n. Bercht(m)e; ge
bergte. 

ge'beuren, [gabö.aran] adj . Berne; gebo-
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ren. # - wezze, wazze, geboren worden, 
zijn . Jo wes, is op it eilaLIIt -, zij werd, is 
op Schiermonnikoog geboren. In - eilan
der, een geboren Schiermonnikoger. 

ge'beurte, [gabö.a (r)ta] s. m., -n. Berte; ge
boorte. # In eilander fan -, een Schjer
monnikoger van geboorte. 

ge'beurtegreeuwn, s. m. Bertegrûn ; ge
boortegrond. 

ge'beurtejier, s. n. Bertej ier ; geboortejaar. 
ge'beurtesyfer, s.n. Bertesifer; geboorte

cijfer. 
ge'biede, [gabi .ada] st.v . Gebiede; gebie

den. fen wat -, iemand iets gebieden, ge
lasten . 

ge 'bieder, [gabi .adar] s. m., os. Gebieder; 
gebieder. 

ge'biente, [gabi .anta] s.n. Biente; gebeente. 
ge'biet, [gabi.at] s.n., -en. Gebiet; gebied 

(land, streek; tak van wetenschap). # Op 
it - fan ... , op het gebied van ... 

ge'bit, [ga bIt] s. n. , -fen. Gebit ; gebit. 
ge'bod, [garot] s.n ., geboden [gabo:dan] , 

gebOden [gab::>: dan] , gebOren. [gab::>:ran] 
(de laatste twee meervoudsvormen alleen 
in vaste verbindingen). Gebod; gebod. # 
De tjien geboden, gebOden, de tien ge
boden . De geboden, geboren oonjaan, 
<Fr.> de geboaden oanjaan ; aantekenen, 
zich in ondertrouw laten opnemen, in on
dertrouw gaan . -> eeuwndertreeuw, oon
tekenje. Eeuwnder de geboden, geboren 
stain, <Fr.> ûnder de geboaden stean ; 
onder (de) geboden staan , zich in onder
trouw hebben laten opnemen , in onder
trouw gegaan zijn. -> brudstrienen, 
eeuwndertreeuw, klak, oontekenje. 

ge'böre, [gab::> :ra] v., gebOrsde [gab::> :zda], 
gebOrs( dj [gab::> :s(t)]. Barre; gebeuren , 
geschieden , voorvallen. En it geborsde 
yn dà dagen ... , en het geschiedde in die 
dagen ... 

ge'bören, [gab::>: ran] s. n. , os. Barren ; ge
beuren , gebeurteni s. 

gebörs(d(e)), - ) gebOre. 
ge'brek, [gabr8k] s.n ., -ken. (Ge)brek; ge

brek. Dal beest, hynjer het in -, di e koe, 
dat paard heeft een gebrek, onvolkomen
heid, ongemak. # - hawwe, leje, gebrek 
hebben , lijden , in behoeftige omstandig-
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heden verkeren. - aan ... hawwe, gebrek 
aan ... hebben, geen of niet genoeg .. . 
hebben (inz. m.b.t. de eerste levensbe
hoeften). 

ge'brekkich, [gabn:kax] adj . & adv. Brek
lik ; gebrekkig. 1. met één of meer ge
breken . 2. niet (helemaal) op de manier 
waarop het gedaan behoort te worden. 

ge 'brUk, [gabrük] s.n. , -ken. Gebrûk; ge
bruik. 1. het gebruiken . Slyten troch it -, 
gesleten door het gebruik. Klair feur -, 
klaar voor gebrui k, klaar om gebruikt te 
worden. 2. (maatschappelijke) gewoonte. 
# - fan wat metje, gebruik van iets ma
ken, zich van iets bedienen , iets gebrui
ken. Yn ('t) - hawwe in gebruik hebben , 
gebruiken . Yn - ('t) nimme, in gebruik ne
men, gaan gebruiken . Yn ('t) - wazze , in 
gebruik zijn, gebruikt worden. 

ge'brUkke, v., --> brukke. 
ge'brUkker, [gabrükar] s.m., -s. Brûker; 

gebruiker. 
ge'brUklik, [gabrüklak] adj. Gebrûklik; ge

bruikelijk. 
ge'daante, [gada: nta] s.m. Foarkommen, 

stal ; gedaan te. 
ge'dach, [gadax] interj . «Ned. ). Goeie, 

goendei; goedendag. Ien - seze, iemand 
goedendagzeggen, groeten. -> dach . 

ge'dacht, [gadaxt] s.m. In : Sà fyn as in -, 
in de pronk. 

ge 'dachte, [gadäxta] s. m. , -no Tins; ge
dachte. # Yn -n, in gedachten (verzon
ken). 

ge'dachtenis, [gadäxtanls] s.m. Oantinken, 
oantins; gedachtenis. 

ge 'dachtenisdei, s.m. Tinkdei; gedenkdag. 
ge'dachtenisstien, s.m. Tinkstien; gedenk

steen . 
ge'deelte, [gade: lta] s.n., -no Diel ; gedeelte. 
ge 'dicht, [gadlxt] s.n ., -en. Gedicht ; ge

dicht. 
ge'dien, [gadi.an] adj. In : It - laan, ermee 

ophouden , uitscheiden. -> dien. 
ge'dierte, [gadi.a(r)ta] s. n. Dierte; gedier

te. 
ge'dieuwrich, [gadi .l.1rax]; ge'duerich, [ga

dü.arax] ; adv. (Al)geduerigen; gedurig, 
voortdurend, zonder ophouden. 

ge 'dyn, [gadin] s. n., -en. Gerdyn ; gordijn . 

geel 

--> kleed. 
ge'dinder, [gadIndar] s. n. Gedinder; ge

dender. 
ge'dynstook, s.m. Gerdinestok; stok waar

mee de boven gordijntjes yn 'e gei gezet 
worden. -> gei. 

ge'doch, [gadox] s.n. Gedoch ; gedoe, be
naming voor alles wat men doet. --> ge
dwaante. 

ge'donder, [gadondar] s.n. Gedonder; ge
donder. 

ge'drach, [gadrax] s. n. Hälden en dragen; 
gedrag. 

ge'drage, dy, [gadra:ga] st. v. Jin hälde en 
drage; zich gedragen. 

ge'drang, [gadraJJ] s. n. Gekring; gedrang. 
# Yn ie - komme, in het gedrang komen , 
dreigen onder te gaan. 

ge 'dros, [gadros] s. n. Gebarch, gegriem; 
gemors, geknoei . 

ge'duerich, adv., -> gedieuwrich. 
ge 'duId, [gadölt] s. n. Geduld; geduld. # -

mooi ien hawwe, geduld met iemand heb
ben , zich inschikkelijk en/of toegevend 
jegens iemand betonen. 

ge'duIdich, [gadöldax] adj . & adv. Ge
duldich; geduldig. 

ge'dwaante, [gadl.1a:nta] s.n. , -no <Fr.:> 
Gedoente. 1. gedoe, gedoente, de gewone 
wijze van doen of bezig zijn. Ole Iyt) -, 
ale Iyt}e -n, al het kleine gedoe. Ne}er
wetske -n, moderne gewoonten. 2. in : -
hawwe mooi, omgang hebben met, om
-gaan met. Astà dat dochste, wil ik gin -
mair mooi dy hawwe, als je dat doet, wil 
ik niets meer met je te maken hebben. 3. 
bedrijf, nering, zaak (met alles wat daar
toe behoort). In Iyt} -, een kleine zaak, 
winkel. -> gedoch. 

ge'dwee, [gadl.1e:] adj . Brûksum, nuet; ge
dwee, mak. 

geef, [ge:t] adj. Geef; gaaf, volledig en 
zonder gebrek. # Sà - as kryt, as in nût, 
<Fr.> sa geef as kryt, as in nut ; vol
komen gaaf. 

'geefuooger, s. m. Gaphonger, geauhonger; 
geeu wh on ger. 

geel, [ge: l] adj . & s.n . Giel ; geel. It - fan it 
ooi, het geel van het ei, de (eier)dooier. --> 

deer. # Sà - as bûtter, saffraan, zo geel als 
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goud, saffraan. 
'geelfieuwl, s.m. Gielfink; geelgors. 
geeljotte'ree, s.m. Gielji tterij ; geelgieterij . 

# lt is 8legerre -, het is allemaal blaas
kakerij , opschepperij , snoeverij . - , op
snej eree, opsprakkeree. 

geel'keuper, s. n. Gielkoper; geelkoper, 
messing. -> keuper. 

'geelsucht, s.m. Gielsucht ; geelzucht. 
geep, [ge:p] s.f., gepe. Gib; geep, bepaalde 

snoekachti ge zeevis. 
'geepbek, s.m. Gibbebek; geep bek. # In 

ouden -, iemand met een grote bek, ie
mand die scherp van tong is. 

geest, [ge:st] s.m., -en. Geast; geest, onstof
felijk wezen. # De Heilige Geest, de Hei
lige Geest. In h vaiden -, een boze, kwade 
geest. In eeuwnreinen -, een onreine 
geest. De - jaan, de geest geven, de laat
ste adem uitblazen, sterven. Yn 'e -, in de 
geest (in gedachten; in verbeelding) . Yn 
ien syn - dl,vaan, in iemands geest doen, 
volgens iemands bedoelingen handelen. 
Wat nach feur de - hel j e kinne, zich iets 
nog voor de geest kunnen halen, zich iets 
nog levendig herinneren. Dat stie my 
nach klair f eur de -, dat staat me nog 
helder voor de geest, dat herinner ik me 
nog levendig. 

'geestich, [ge:stex] adj . Geastich; geestig, 
'geestlik, [ge:stlek] adj . Geastlik; geeste

lijk. 
geeuwd, [ge .!;1t] s.n . Goud; goud. -> sûver. 
'geeuwden, [ge. !;1den] adj . Gouden; gou

den . # In - brûllaft, een gouden bruiloft , 
een vijftigjarig huwelijk(sfeest). It - pair, 
het gouden paar, het paar dat vijftig jaar 
getrouwd is. ln - tiid, een gouden tijd , 
een tijd van grote welvaart. -> berch, 
kneup, koets, tientj en. 

'geeuwdfisk, s.m. Goudfisk; goudvis. 
'geeuwdgeel, adj . Goudgiel; goudgeel. 
'geeuwdjeblom; 'geeuwdjereus; [ge .!;1tje]-

s.f. Goudsjeblom; goudsbloem. 
'geeuwdjereus, s. f. , - , geeuwdj eblom. 
'geeuwdmyn, s.m. Goudmyn ; goudmijn . 
'geeuwdsmid, s.m. Goudsmid; goudsmid. 
'geeuwne, [ge .!;1ne] s.m., -n, Gûne; gulden. 

Fjeeuwr geeuwnen, vier (losse) guldens. 
Fjeeuwr geeuwne, vier gulden (als ge-

160 

heel), het bedrag, de som van vier gul
den. It is mooi dûvveltjes en geeu~Vllen 
betóle, het is met dubbeltjes en guldens 
betaald. 

ge'Caar, [gefa:r] s.n., gefaren. Gefaar; ge
vaar, kans op ongeluk, onhei l of nadeel. 
# Yn - \Vazze , in gevaar verkeren, kans op 
ongeluk hebben. - rone tà .. . , dat ... , ge
vaar lopen te ... , dat ... Hy roont der - tà 
fe rdrinken, dat er fe rdrinkt, hij loopt 
daar gevaar te verdrinken, dat hij ver
drinkt. Der is - f eur braun , er is gevaar 
voor brand, er is (grote) kans op brand. 
Dat is net sonder -, dat is niet zonder ge
vaar, dat is riskant. 

ge'Caarlik, [gefa:(r)lek] adj . Gefaarlik; ge
vaarlijk. 

ge'Caarte, [gefa :(r)te] s.n ., -no Gefaarte; ge
vaarte. 

ge'Cal, [gefal] s. n., -len. Gefal ; gevaL # lt -
wazze, het geval zijn , zo zijn . Yn dit, dat, 
gin -, in dit, dat, geen gevaL Yn elk, yder 
-, yn óle gefallen, in elk, ieder gevaL 

ge'Cang, [gefau] s.n. Gefang; gevangenis. 
ge'Cangen, [gefauen] adj . In: - nimme, sat

te, sitte, gevangennemen, -zetten, -zitten. 
ge'Cangene, [gefal)ene] s.m., -no Finzene; 

gevangene. 
ge'Cangenis, [gefal)enls] s.m., -sen. Finze

nis; gevangenis. 
ge'Cecht, [gefext] s.n., -en. Gefj ocht; ge

vecht, treffen. 
gefylseteers(d), -> fy lsetere. 
ge'Cjai, [gefj aiJ; ge'Cjoch, [gefjox] ; s.n. Ge

fl ean, gefljoch; gevlieg, gehaast. 
ge'Cjoch, s.n. , - , gefjai. 
ge 'Colch, [gefolx] s.n., gefolg en [gefolgen). 

Gefolch ; gevolg, wat uit iets volgt, voort
vloeit. Dat binne de gefo lgen, dat zijn de 
gevolgen, de onaangename consequen
ties. # Tat - hawwe, tot gevolg hebben . 

ge'Crossel, [gefrosel] s.n. Geskeuvel; ge
schuifeL 

gefUel, [gefü .el] s.n., -ens [gefü.elen(t)s], 
Gefoel ; gevoeL # - f eur konst, gevoel 
voor kunst. 

ge'Cóelich, [gefü.elex] adj . Gefoelich; ge
voelig. # - f eur, gevoelig, vatbaar voor. 

ge'haaid, [geha:i t] adj . Liep, gewykst; ge
haaid, gewiekst. In -en ien, een gehaaid, 
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gewiekst persoon. 
ge'hak, [ga hak] s.n. Gehak; gehakt, fijn-

gehakt vlees. 
ge'hakbal, s.m. Gehakbal; gehaktbal. 
ge'halte, [gahalta] s. n. Gehalte; gehalte. 
ge 'hanbak, [gahambak] s.n. Gedreutel, ge-

seamel; getalm, getreuzel. 
ge'heel, [gahe: l] s.n. Gehiel ; geheel, een 

zaak als eenheid beschouwd. # Yn it -, in 
het, zijn geheel. 

ge' heelomthauder, [gahe:lomtha.lcIdar] 
s.m., -s. Hielûnthälder; geheelonthouder. 

ge 'heim, [gahe. im] adj. Geheim; geheim, 
verborgen, niet openbaar. Dat mot -
blieuwe, dat moet geheim blijven . Wat -
haude, iets geheim houden . # Yn 't -, in 
het geheim, niet in het openbaar. 

ge'heim, [gahe.im] s. n. , -en. Geheim; ge
heim, iets dat niet openbaar is of mag 
worden. # In - bewarje, een geheim be
waren. 

ge'heimenis, [gahe.jmanls] s. n. , -sen. Heim
nis; geheimen is. 

geheim'sinnich, -[sInax] adj. (Ge)heimsin
nicb ; geheimzinnig, mysterieus. 

ge'hemelte, [gahe:malta] s.n . Ferwulft; ge
hemelte, verhemelte. 

ge'heugen, [gahö:gan] s.n . Unthäld; ge
heugen . 

ge'heur, [gahö.ar] s.n . Gehoar; geboor. In 
gûed - harvwe, een goed gehoor hebben, 
goed kunnen horen . Wat is dat in aaklik 
-, wat is dat een akelig gehoor, wat klinkt 
dat akelig . 

ge'heurich, adj. , ---+ heurich. 
ge'heursaam, [gahö.a(r)sa:m] ; ge'heur

sum, [gabö.a(r)sam] ; adj. Hearrich ; ge
hoorzaam. 

ge 'heursaamje, [gahö.a(r)sa:mja] v., ge
heursame, geheursame; ge'heursumje, 
[gahö.a(r)samja] v., geheursume, geheur
sume. Om sizzen jaan, hearre nei ; ge
hoorzamen. - ) seze. 

ge'heursum, adj., ---+ geheursaam. 
ge'heursumje, v., ---+ geheursaamje. 
gei, [ge. il s.m. Gei ; gei. # It seil yn 'e - sat

te, <Fr.> it seil yn 'e gei lûke, set te, 
skuorre; het zeil geien, het zeil m.b. v. de 
geitouwen inkorten of gorden (waardoor 
het 'in de gei' komt). ---+ opgeie. De ge-

gek 

dynen, kleden yn 'e - satte, de boven
gordijntjes met de gedynstook in de 
hoogte steken (om daardoor 's avonds 
een grotere lichtinval in de kamer te krij
gen). 

geil, [ge. i I] adj. & adv. , -der, -st. Geil; gei l. 
In -en kairel, een geile, wellustige kerel. 
De son schynt -, de zon steekt (ten ge
volge van naderend onweer). 

'geilens, [ge. i lan(t)s] s.m. Geilens; geil
heid. 

'geilyn, s.f. Geiline; geitouw. ---+ geiteeu\V. 
'geilje, [ge.i lja] v., geile, geile . Geilje; 

geilen . Dà gotte Jamde rone der ta -n , 
die grote meiden lopen daar well ustig, 
wulps rond. 

'geiser, [ge.i sar] s.m., -s. Geiser; geiser. 
geit, [ge. it]; gêt, [ge: t] " ; s.m., -en. Geit ; 

geit. ---+ sik. 
'geitebok, s. m. Geitebok; geitenbok. 
'geiteeuw, s. n. Geitou ; geitouw. ---+ geilyn. 
'geitemulke, s.m. Geitemoike; geitenmelk. 
'geitetjiis, s.m. Geitetsiis ; geitenkaas. 
ge 'jammer, [gajamar] s. n. Gejammer; ge

jammer. ---+ gekryt. 
ge 'jeuzel, [gajö:zal] s.n. Gejeuzel; gebazel, 

gebeuzel, geklets, geleuter. 
ge'jies, [gaji .as] s. n. Getsjoen ; allemaal 

drukke en vlugge bewegingen , druk be
weeg (lett.: gegons). Ik kin net sa'n - om 
my hanne hawwe, ik kan al dat drukke 
gedoe om me heen niet verdragen. 

ge'jocht, [gajoxt] s.n. Gerjocht; gerecht, 
aantal spijzen die als een geheel en tege
lijk worden opgediend. 

ge'jocht, [gajoxt] s.n. Gerjocht; gerecht, 
rechtsprekend lichaam, rechterlijk colle
ge. 

ge'jochtichheid, [gajoxtaxhe. it] s.m. , -he
den -[he:dan). Gerjochtichbeid; gerech
tigheid. 1. rechtvaardigheid. 2. gebied 
waarbinnen zekere rechten en wetten 
gelden . 

ge'jochtlik, [gajoxtlak] adj . Gerjochtlik; ge
rechtelijk. 

ge'jochtshof, s.n. Gerjochtsh6f; gerechts
hof. 

gek, [gek] adj ., -ker, -st. Gek; gek (krank
zinnig; bespottelijk, dwaas, zot). # - mooi 
ien lVazze, gek met iemand zijn , erg veel 



gek 

van iemand houden. Dat is, lVedt ta -, dat 
is, wordt te gek, al te dwaas, al te onge
rijmd. -> lasrone. 

gek, [gE:k] s.m., -ken. Gek; gek (krank
zinnige; bespottelijk iemand, dwaas, zot). 
In gatten -, een grote dwaas. # ... as in -, 
... als een gek, heel fanatiek ... Sjonge as 
in -, zingen als een gek. Feur - ron.e, 
voor gek lopen, er bespottelijk uitzien. 
lenfeur de - haude, iemand voor de gek 
houden, iemand beetnemen. De - mooi 
ien, lVat hawwe , met iemand, iets gekken 
(de spot met iemand , iets drijven ; ie
mand, iets niet serieus nemen). len de -
oonstykje, iemand honen , honend bespot
ten. 

ge'kaikel, [gakaikal] s.n. Gekeakel; geka
kel. 

'gekheid, -[hE:. i t] s.m. Gekheid; gekheid. 
Olegerre -, allemaal gekheid, dwaasheid, 
malligheid. 

'gekjeie, onregel m. v. Gekjeie, heal wiiz je, 
màlje; gekheid maken, dollen , mallen . -> 

maljeie. 
'gekkebóel, s.m. Gekkeboel; drukke en 

wanordel ijke bedoening. 
'gekkehós, s.n. Gekkehûs; gekkenhuis. 
'gekkepraat, s. m. Gekkepraat ; gekken-

praat, onzin, zotteklap. 
'gekkewerk, s.n. Gekkewurk; gekkenwerk. 
ge 'klei, [gaklE:. i] s.n . Geklei ; geklaag. 
ge'klets, [gaklE:ts] s.n. Geklets; geklets. 
ge'klonder, [gaklondar] s.n. Gebolder; ge-

bulder, geraas (bijv. van de branding). 
'gekoonstyker, -[o:nstikar] s.m., -s. Gek

oanstekker; spotter. - , spotter. 
gekoonstyke'ree, -[o:nstikare:] s.m. Gek

oanstekkerij; spotternij. 
'gekoonstykerich, -[o:nstikarax] adj . & 

adv. Gekoanstekkerich ; spotachtig, spot
ziek. -> spotsiek, spotsk. 

ge'kryt, [gakrit] s. n. Gekryt ; gekrijt, ge
jammer, geschrei, geween. - , gejammer. 

ge' laak, [gala:k] s.n. Gelaak; gelach. 
ge'lach, [galäx] s.n. Gelach ; gelag, ver

tering (in de herberg). 
ge'lachkomer, s.m. Jachtweide; gelagka

mer. 
geld, [gdt] ; gald, [galt]; adj . Geld; on

vruchtbaar (van vee). Dat beest, schiep is 
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-, di e koe, dat chaap is onvruchtbaar. ' 
ja ld. 

ge' leers(d), [gall.as(t)] adj . Geleard; ge
leerd. In ge /eersden, ge /eerzen man , een 
geleerde man, een man van kennis en 
wetenschap. In - lVes, een geleerd woord, 
een woord waarvan het gebruik van ge
leerdheid getuigt. 

ge'leersde, [gaILazda] s.m., -no Gelearde; 
geleerde. 

ge' leeuwe, v. , -> leeulVe. 
ge'legen, [gale:gan] adj. Gelegen ; gelegen. 

# - komme, gelegen komen , passen, 
schikken , voegen. Wat - leze aan ... , dy 
wat - Ie ze fi e te aan ... , zich gelegen laten 
liggen aan ... , belang stellen in ... , zich 
bekommeren om ... Hy lat him om syn 
a uders, omfetsuen net fo/e - leze, hij laat 
zich aan zijn ouders, aan fatsoen weinig 
gelegen liggen. It jeeuwt har aan ben -, 
zij stelt belang in , bekonunert zich om 
kinderen. 

ge'legentheid, [gale:ganthE:.it] s.m. , -he
den -[he:dan]. Gelegenheid ; gelegenheid. 
# By - fan, ter gelegenheid van. 

ge'legentheidsgedicht, s.n . Gelegenheids
gedicht; gelegenheidsgedicht. 

ge'leide, [gah:.ida] v. Geliede; geleiden. 
ge'leuf, [galö:f] s. n., ge/euven [galö:van] . 

Leauwe(n); geloof. Wat binne der in ge
leuven , wat zijn er veel (verschillende) 
geloofsovertuigingen . # - aan speuken., 
geloof aan spoken. In gat -, een groot, 
sterk geloof. In Iytj -, een klein, zwak 
geloof. -> leeuwen. 

ge'leufsbelydenis, s.m. Belidenis fan it 
leauwe; geloofsbelijdenis. 

ge'leufsbrieven, s.plur. Betrouwensbrie
ven ; geloofsbrieven. 

ge'leuve, [galö: va] v. , geleufde, geleufd. 
Leauwe; geloven . # - yn, aan , geloven in, 
aan. Deraan - motte, eraan moeten gelo
ven, er niet aan ontkomen het genoemde 
te doen (hoe onaangenaam het ook moge 
zijn) . -> leeuwe, aan. 

ge'leuvich, [galö:vax] adj . Leauwich ; ge
lovig. -> leeuwich. 

'gelich, [ge:lax] adj . GieLich ; gelig. 
ge'lyk, [galik] s. n. Gelyk; gelijk. # - haw

we, kreje, gelijk hebben, krijgen. Jà hew-
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we gOl, scheun -, zij hebben groot, schoon , 
volkomen gelijk, in hun plaats zouden 
wij net zo doen . len - jaan, iemand gelijk 
geven. Wy jeeuwe har got, scheun -, wij 
geven hun groot gelijk, in hun plaats 
zouden wij net zo doen . fen yn 't - stelle, 
iemand in het gelijk stellen. 

ge 'lyk, [galik] adj . & adv. Gelyk ; gelijk. 
De aude eilander lUlzen bil1lu omtrinl 
alegerre -, de oude Schiermonnikoger 
hui zen zijn bijn a allemaal gelijk , iden
tiek, hetzelfde. De aude eilander hûzen 
binne omtrint alegerre - beeL/wd, de oude 
Schiermonnikoger huizen zijn bijna alle
maa l gelijk, op gelijke, identieke wijze 
gebouwd. Der staie trooi -e aude eilan
der hûzen, daar staan dri e gelijke oude 
Schiermonnikoger huizen. # len, wat -
wazze, iemand, iets gelijk zijn . - wazze, 
wezze oon, gelijk zijn , worden aan. - as, 
evenals, zoals. -> lyk. It wie - as it us fe 1'

rald wie, het was evenals, zoals het ons 
verteld was. -> krekr. 

ge'lyk, [galik] ; Iyk, [lik] ; conj . (onder
schikkend) *. AJlyk, as, lykas; gelijk. - in 
dreum, so !Jocht de tiid, gelijk een 
droom, zo vliegt de tijd. -> as. 

ge'lyke, [galika] ; 'Iyke, [lika] ; 'Iiike, [Ii: 
ka] ; adv. Like; even , net zo, in dezelfde 
mate. Hy het - hes werke as syn bruer, 
hij heeft even, net zo hard gewerkt als 
zijn broer. Elk kriige - fole , ieder krijgt 
(er) even veel. Elkenien is - balsljûerich, 
iedereen is even opgewonden . - , krekl. 

ge'lykenis, [galikanls] s. m., -sen. (Ge)li
kenis; gelijkenis. 

ge'lykens, [ga likan (t)s] s. m. Geliken s; ge
lijke, evenknie, wedergade. Har - is der 
net, zij heeft haars gelijke niet. Dat flint 
syn - net, dat is zonder wedergade, dat is 
voorbeeldloos. 

gelyk'forrnich, -[formax] adj . Lykfoar
mich ; gelijkvormig. 

ge 'lykheid, -[hf:. i t] s.m. Gelikens; gelijk
heid. 

ge' lofte, [ga lofta] s.m., -no Gelofte; gelofte. 
ge' lok, [galok] ; 10k, [10k] <zeldz.> (a ll een 

in bet. 2); s.n. Gelok (in bet. 1), 10k (in 
bet. 2); geluk. 1. gunstige loop der om
standigheden (en de voorspoed die daar-

gemberkueke 

uit voortvloeit). It is in -, dat ... , het is 
een geluk, dat ... , het is een gunstige om
standigheid, dat ... Dat is syn -, dat is 
zijn geluk, daarmee heeft hij het goed ge
troffen . 2. de aangename toestand waarin 
men zij n wensen en verlangens bevre
digd ziet (met het behaaglijke gevoel dat 
daarbij hoort). # - en segen, segen en -
(yn 'I neejier, yn 't neje jier)! , <Fr. > 10k 
en seine! ; hei l en zegen! (gezegd als 
ni euwjaarswens). -> heil. Op gued -, op 
goed geluk, zonder berekening van de 
kansen vooraf. - hawwe, geluk hebben , 
het treffen. Dat is -I, dat treft ! Fan -
sprakke kinne, van geluk mogen spreken, 
nog geluk hebben gehad (omdat het 
slecht af had kunnen lopen). 

ge'lokke, [galoka] v. , gelokte , gelokt. Slag
je; gelukken . - , lokke. 

ge'lokkich, [galokax] adj . & adv. (Ge)lok-
kich ; gelukkig. 

ge'loksben, s.n. Loksbem; gelukskind. 
ge'loksdei, s. m. Geloksdei ; geluksdag. 
ge'lokwinsk, s. m. Lokwinsk; gelukwens. 
ge'lokwinskje, v. Lokwinskje; gelukwen-

sen, feliciteren. 
ge'hld, s. n., - , gel ut. 
ge'hlt, [galüt] s. n., -ten; ge'llid, [ga lüt] s. n., 

-den [galüdan). Lûd; geluid, klanken . - , 
/ieuwd. 

ge'llitticht, adj. Lûdticht; geluiddicht. 
ge 'maal, [gama: l] s. n. Gemaal ; gemaal , 

gezanik, gezeur. 
ge'mak, [gamäk] s.n. , -ken. Gemak; 

gemak. # Feur it -, voor het gemak, ge
makshalve. Mooi -, met gemak (zonder 
inspanning of moeite; zonder bezwaar). 
(Net) op iens - wazze , (ni et) op zijn ge
mak zijn, zich (niet) gemakkelijk voelen. 
lens - nimme, zijn gemak nemen, het 
zich gemakkelijk maken (bij v. na zwaar 
werk) . 

ge'margen, [gamärgan] interj. Goemoarn ; 
goedemorgen. len - seze, iemand goede
morgenzeggen , iemand begroeten die 
men op die ochtend voor het eerst ziet. -> 

margen. 
'gember, [gf: mbar] s. m. Gimber; gember. 
'gemberkueke, s. m. Gimberkoeke; gem

berkoek. 



gemeente 

ge'meente, [game:nta] s.m., -no Gemeente; 
gemeente. 

ge'meentebestjuer, s. n. Gemeentebestjoer ; 
gemeentebestuur. 

ge'meenteh6s, s. n. Gemeen tehûs; gemeen
tehuis. 

ge'meenteried, s.m. Gemeenterie(d); ge
meenteraad. 

ge'mien, [gami .an] adj . & adv. Gem ien ; 
gemeen. 1. gemeenschappelijk, e igen of 
toebehorend aan meer dan één . 2. laag
hartig, vuig. In -en fint , een gemene vent. 
Dar is -, dat is gemeen, niet eerlijk. # Hy 
is sa - as er heich is, hij is door en door 
gemeen. - halVwe (mooi), gemeen hebben 
(met). 

ge'mienens, [gami.anan (t)s] s. m. Gemie
nens; gemeenheid, laaghartigheid. 

ge'mienichheid, [gami.anaxhE. i t] s.m. , 
-heden -[he:dan]. Gemienichheid; ge
meenheid , gemenigheid, laaghartige 
daad. 

ge'mienschap, [gami.ansxap] s. m., -pen. 
(Ge)mienskip· gemeenschap. # - haWl-ve 
mooi, gemeenschap hebben met (omgaan 
met ; sex ueel verkeer hebben met). Yn -
fan gûed treeuwe, in gemeenschap van 
goederen trouwen. mienschip. 

gemien'schaplik, [gami.ansxaplak] adj . & 
adv. Mienskiplik; gemeenschappelijk. 

ge'miensum, [gami .ansam] adj . Gemien
sum ; gemeenzaam, familiaar , vertrouwe
lijk . 

ge'mis, [ga mIs] s.n. Gemis; gemis. 
ge'mued, [gamü.at] s.n. Moed; gemoed. # 

Ja is saft fan -, zij is zacht van gemoed, 
zachtmoedig, vriendelijk van aard. ASle 
naai dyn - ta werk gingste, sûeste him 
opfrette, als je naar je gemoed te werk 
ging, als je, zonder je rekenschap te ge
ven van de gevolgen, zou doen wat je 
wilde, zou je hem opvreten. Der leit him 
\Vat op 't -, hij heeft een bezwaard ge
moed. - , mûed. 

ge'muedlik, [gamü.adlak] adj. Gemoedlik; 
gemoedelijk (zachtaardig, vri endelijk; 
niet stijf, niet vormelijk). 

ge'muedsrast, s.m. Gemoedsrêst; ge
moedsrust. 

ge'nacht, [ganaxt] interj . Goenacht ; goede-
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nacht, wel te rusten . len - seze, iemand 
goedenachtzeggen , iemand een goede 
nach t toewensen. # Grootje -I, lieve -I, 
goeie genade!, li eve help! -> genachten, 
nacht, raste. 

ge'nachten, [ganaxtan] interj. In: Ach, myn 
lieve -I, goeie genade!, lieve help ! - , ge
nacht. 

ge' nade, [gana:da] s.m. Genede; genade. # 
len yn - aannimme, iemand in genade 
aannemen. 

ge'nadeslach, s.m. Genedeslach ; genade
slag. 

ge'nadich, [gana :dax] adj. & adv. Gene
dich ; genadig. 

ge'nakker, [ganakar] s. n. Genokker; ge
grinnik. 

ge'nat, [ganat] s.n. Genot ; genot. 
ge ' negen, [gane:gan] adj . Genegen ; gene

gen. # len - wazze, iemand (toe)genegen, 
toegedaan, gunstig gezi nd zijn. 

ge'negenheid, [gane:ganhE. i t] s. m. Gene-
genheid; genegenheid, toegenegenheid, 
toegedaanheid. 

gene'raal, [ge:nara:l] , [gInara:l ] s. m., -s. 
Generaal ; generaal, (krijgs)overste. 

gene'raasje, [ge:nara: sja] , [gInara:sja] 
s.m., -s. Generaasje; generatie. 

gene'rale, [ge:nara:la], [glnara:la] s.m. 
Generale; generale, generale repetitie. 

gene'rator, [ge: nara:tar] , [gInara:tar] s. m. , 
-s. Generator; generator. 

ge'neut, [ganö: t] s.m. , -en. Genoat; genoot. 
ge'neutschap, [ganö:tsxap] s.n., -pen. Ge

noatskip; genootschap. 
ge'neze, [gane:za] onregelm . v. *, genees

de; geneesd, genezen [gane:zan]. Genê
ze; genezen. -> batfer, heelje. 

genezen, - , geneze. 
ge'nezing, [gane:zlJ]] s. m. , -en. Genêzing; 

genezing. - sikj e, fiine, genezing zoeken, 
vinden . 

ge'niete, [gani .ata] st.v., genoot [gano:t], 
genoten [gano:tan]. Genietsje; genieten, 
zich verlustigen . # - fan ... , genieten van 
... , zich verlusti gen in .. . 

ge'nyfel, [ganifal] s.n. Genifel; gekn utsel 
(met kJeine of fijne dingen) . 

ge'nyp, [ganip] s.n . In : Yn 't -, in het ge
niep, heimelijk, tersluiks. 

"""" 
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ge'nypich, [ganipax] adj. Genip(er)ich; ge-
niepig, geniepeng. 

ge'nooch, [gano:x] num. & adv. Genoch ; 
genoeg. Der is, binne - ... , er is, zijn ge
noeg, voldoende ... Der is, binne ... -, er 
is, zij n ... genoeg, er is, zijn meer dan 
genoeg, ruim voldoende ... Wy hewwe -
iiten en drinken, we hebben genoeg eten 
en drinken , zoveel eten en drinken als 
nodig is. Wy hewwe iiten en drinken -, 
we hebben eten en drinken genoeg, meer 
dan genoeg eten en drinken. Gal, gûed, 
stark -, groot, goed, sterk genoeg, in vol
doende mate groot, goed, sterk. SO hew ik 
wal -, zo heb ik wel genoeg, deze hoe
veelheid is voor mij voldoende, met deze 
hoeveelheid kan ik weI toe. Hy het se -
wierscheeuwe, hij heeft ze (vaak en in
dri ngend) genoeg gewaarschuwd. # Dat 
deu re ûs lang -, <Fr.> dat duorre us lang 
genoch , langern6ch; dat duurde ons te 
lang. It wedt him olegerre jûer -, <Fr. > it 
wurdt him allegearre dj oer gen6ch, 
djoerdern och; het wordt hem allemaal te 
duur. Dat is scheun -, <Fr.> dat is bêst 
genoch; dat is prima, uitstekend. Mair 
dan -, meer dan genoeg, eigenlijk te veel. 
Der - fan kreje, hawwe, er genoeg van 
kr ijgen, hebben, zijn bekomst krijgen , 
hebben. Der scheun - fan hawwe, er 
schoon genoeg, meer dan genoeg van 
hebben. - hal-VI1le aan ... , genoeg hebben 
aan .. . , met ... toe kunnen . --> fale. 

genoot, --> geniete. 
genoten, --> geniete. 
ge'nuechlik, [ganü.axlak] adj . & adv. Nof

lik; genoeglijk. 
ge'nuegen, [ganü.agan] s.n., -s. Nacht; ge

neugte, genoegen. # Mooi -, met genoe
gen, met vreugde. Naai -, naar genoegen, 
naar tevredenheid. 

ge' plis, [gapIIs] s. n. In : - en gepues, het 
plenzen, stortregenen. 

ge'próst, [gaprüst] s.n . Geprust; genies. 
ge' pues, [gapü.as] s. n. In : Geplis en -, het 

plenzen, stortregenen. 
ge' raamte, [gara:m(p)ta] s.n., -no Bon

kerak; geraamte, skelet, beendergestel. 
ge' raas, [gara:s] s.n. Geraas; geraas. 
ge' raazje, [gara:zja] s.m., -s. Garaazje; ga-

geriif 

rage. 
ge'rabbel, [garabal] s.n . Gerabbel ; gebab

bel, gekwebbel, gesnap. 
ge'rach, [garax] s.n. Gerab; geroddel. 
ge'rak, [ga rak] s.n . Gerak; gerak, wat ie

mand nodig heeft aan voedsel, kleding , 
verzorging. lens - kreje, zijn gerak krij
gen, krijgen wat men nodig heeft. [en 
syn - jaan, iemand zijn gerak geven , 
iemand geven wat hij nodig heeft. 

ge'rakken, [garakan] s. n. Gerekken ; ge
reken . 

ge'ransje, [garan(t)sja]; ge'raunsje, [ga
ra. !-In (t)sja] ; s.m., -s. Garänsje; garantie. 

ge'rast, [garast] adj. & adv. Gerêst; gerust. 
Dà wie jo wier -, toen was zij weer 
gerust, kalm, rusti g. Dat kiste - dwaan, 
dat kun je gerust, rustig, zonder bezwaar 
doen. 

ge' raststelle, v. Gerêststelle; geruststellen. 
ge'raststelling, -[stduJ ] s.m. Gerêststel

ling; geruststelling. 
ge'raunsje, s.m., --> geransje. 
ge'ree, [gare:] s.n. Guod ; spul , allerhande 

dingen; inz. als tweede lid van een sa
menstelling, zie: husgeree, klaingeree, 
krieuwdgeree, krystgeree, nooigeree, 
snofgeree, stjûergeree, swielgeree, lee
geree, tekengeree, waaskgeree. Wat 
dochste aik mooi al dat swiete -I, wat doe 
je ook met al die zoeti gheid ! --> gûed, 
spil. 

ge'reedschap, [gare:tsxap] s. n. « ed.). 
, Ark; gereedschap, werktuig(en). - , ark, 

reeuw. 
ge'regeld, [gare:ga lt] adj . & adv. Geregeld; 

geregeld, regelmatig. 
ge'reis, [gan: .i s] interj. Goereis; goede 

reIs. 
ge' reis, [gan:.ls] s.n. Gereis; gereis, het 

telkens reizen. 
gêre(ste), --> ge /je. 
ge'reutel, [garö:tal] s.n . GeratteI ; geratel, 

gebabbel , gesnater. 
ge'rieuws, [gari. !-Is] s. n. Gerûs; gerui s. 
ge'ryf, [garif] ; ge'rüf, [gari:f] ; s. n. Geriif; 

gerief, gemak, comfort. 
ge 'ryflik, [gariflak] adj. Geryflik; gerie

f(e) lijk, comfortabel. 
ge'riif, s.n. , --> geryf 



geriive 

ge'riive, [gari:va] V. , geriifde, geriifd. Ge-
riivje; gerieven , helpen. 

'gerje, V. , - , gairje. 
ge'rool, [garo: I] s.n. Gerol; gerol. 
'gerrich, [g~rax] adj. Gjirrich ; gierig, vrek

kig. --+ gytsich . 
ge'rucht, [garöxt] s. n. , -en. Geroft ; ge

rucht, praatj e dat in omloop is. De -en 
binne der, dat ... , er gaan geruchten, dat 

ge'sach, [gasax] s. n. Gesach; gezag. 
ge'sang, [gasalJ] s. n. , -en. Gesang; gezang. 

1. het zingen . 2. lied voor de protestantse 
eredienst. 

ge'sangbuek, s.n. Gesangboek; gezangboek. 
ge'sant, [gasant] s.m. , -en. Gesant ; gezant. 
ge'santschap, [gasantsxap] s.n . Gesant-

skip; gezantschap. 
ge'schiedenis, s. m., --+ geschiidenis. 
ge'schiidenis, [gasxi :danls]; ge'schiedenis, 

[gasxi.adanls] ; s. m., -sen. Skiednis; ge
schiedenis. 

ge'schiidenisbuek, s.n. Skiednisboek; ge
schiedenisboek. 

ge'schikt, [gasxIkt] adj. Gaadlik, geskikt ; 
geschikt, passend, bruikbaar. 

ge'schink, [gasxIIJk] s.n. , -en. Geskink; 
geschenk, cadeau. 

ge 'schreeuw, [gasxr~. y] s. n. Gerop (en 
geraas) ; (gegil en) geschreeuw. 

ge'schrieuw, [gasxri .y] s.n. Geskriuw; ge
schrijf. # - en gewrieuw, geschrij f en ge
wrijf, pennenstrijd, polemiek. 

ge'schrift, [gasx rlft] s.n., -en. Geskrift ; ge
schrift. 

ge'seUich, [gasdax] adj . & adv. Gesellich; 
gezellig. 

ge'selIichheid, -[h ~.i t] s.m. Gesellichheid; 
gezelligheid. 

ge'selschap, [gasdsxap] s.n. , -pen. Seiskip; 
gezelschap. --+ selschap. 

ge'selschapswiet, adj . In: - wazze, <Fr.> 
seiskipswiet wêze; graag in gezelschap 
verkeren, graag mensen om zich heen 
hebben. --+ selschapswiet. 

ge'seur, [gasö.ar] s.n. Geseur ; gezeur, ge
zanik. 

ge'sicht, [gasIxt] s. n., -en. Gesicht ; ge
zicht. In stuf -, een stuurs gezicht, gelaat. 
Dat is in meu -, dat is een mooi gezicht, 
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een mooie aanblik. # -en lukke, gezichten 
trekken , gri massen maken . - , duvel, la
pe, pleu, stielen, utsfly ke. 

ge'sieuws, [gasi.ys] s. n. Gesûs; gesuis. 
ge 'sin, [gasin] s.n., -nen. Gesin ; gezin, 

huisgezin. 
ge 'sj eeuw, [gasj~.y] s. n. Gesjou; gesjouw. 
ge'sjong, [gasjOlJ] s. n. Gesjong; gezing, 

gezang. 
ge 'slacht, [gaslaxt] s.n. , -en. Slachte; ge

slacht. 
ge'slachtlik, [gasläx tlak] adj. Geslachtlik; 

geslach tel ijk. 
ge'soof, [gaso: f] s.n. Gesob; gesabbel. 
gesp, [g~sp] s. m., -en; 'gespel, [g~spal] 

s.m., -s. Gasp; gesp, spang. 
'gespel, s. m., --+ gesp. 
'gespelje, v., --+ gespje. 
ge'spinst, [gaspIn(t)st] s. n. Skynsel, spoek

sel; geestverschijning, spookverschijning. 
--+ spenze, spinsel. 

'gespje, [g~spja] v., gespe, gespe; 'ges
pelje, [g~spalja] v. , gespele, gespele. 
Gaspje; gespen . 

ge'sprek, [gaspr~k] s. n. , -ken. Petear; ge
sprek. 

ge'spUs, [gaspüs] s.n . ...,. . Gespus; gedruis, 
gerucht, rumoer. 

gest, [g~st] s.m. & s.n. Gêst ; gist. 
gest, [g~st] s.m. Koam ; gerst. --+ gester

keum. 
ge'stal, s.n ., - , gestalte. 
ge'stalte, [gastalta] s. m., -n ; ge'stal, [ga

stal] s. n., -Ien. Stal ; gestalte. 
ge'stel, [gastd] s.n . Gestel ; gestel, gesteld

heid, complexie. In swak -, een zwak ge
stel. 

'gesterkeurn, [g~star]- ; 'gasterkeurn, 
[gastar]- ; S. 01 . In: Gin -, geen korrel , 
geen sikkepit, geen snars, geen zier. Jà 
het der gin - mooi te met j en , zij heeft er 
geen snars, geen zier mee te maken. Hy 
wet der gin - fan , hij weet er geen sik
kepit, geen snars van. --+ feer, kêle, 
keum, keumstekêle, pest, scheet, sier. 

'gestich, [g~stax] adj . Gêstich ; gistend; 
ook: naar gist smakend of ruikend. 

ge'sticht, [gastIxt] s.n ., -en. Gesti cht ; ge
sti cht, inrichting voor krankzinnigen. 

ge'stiente, [gasti.anta] s. n. Stiente; ge-
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steente. 
ge'stin, [gastIn] s. n. Gestin ; gesteen, ge

steun , gekreun . 
'gestje, [g8s(t)ja] V. , geste, geste. Gêstje; 

gisten. 
ge 'stommel, [gastomal] s. n. Gestommel ; 

gestommel. 
ge'suuch, [gasü:x] s. n. Gesûch ; gezuig. 
ge'swuech, [gas \;lü.ax] s.n. Gewraam, ge

wrot; gezwoeg. 
gêt, s.m., --+ geit. 
ge'taink, [gatailJk] s. n. Geteant, getripk; 

getrippel. 
ge' tal, [gatal] s. n. , -len. Getal; getal. 
ge'tee, s. n., - } tee. 
ge' tier, [gati .ar] s. n. Getjirch ; getier, luid 

en woest geschreeuw. 
ge'tjuge, s.m. & V., -> getuge. 
ge' tooi, [gato:i ] s. n. Getoai, getöch; ge

sleep, gezeul. 
ge' ruchschrift, s.n. Tsjûchskrift; getuig

schrift. 
ge' tóge, [gatü:ga] ; ge'tjuge, [gatjü:ga] ; 

s.m., -no Tsjûge; getuige. 
ge' ruge, [gatü:ga] V., getugde, getugd; 

ge 'tjóge, [gatjü:ga] V., getjugde, getjugd. 
Tsj ûgje; getuigen. # - fan , getuigen van, 
blijk geven van. Sawat getucht fan mûed, 
zoiets getuigt van moed. -> tjûge. 

ge' tógenis, [gatü:ganIs] s.n ., -sen. Tsjûge
nis ; getuigeni s. - } tjugenis. 

geuden, gad. 
geu'din, [gä:dln] s.f., -nen. Goadinne; go

din. 
'geuje, [gä:ia] v., geude, geud. Jeuzelje; 

brabbelen, tateren (van een klein kind). 
geul, [gä: l] s.m., -en. Guil , slinke; geul. 
geur, [gä.ar] s.m., -en . Rook; geur. # Wat 

yn -en en kleuren fe rtole, iets in geuren 
en kleuren, met vermelding van alle bij
zonderheden , vertellen. -> lucht, reuk. 

'geure, [gä.ara] v., geurde, geurd. Lekker 
rûke; geuren. 

'geurich, [gä.arax] adj . Swietrokich ; geu
rig, welriekend. 

geus, [gä:s] s. m., geuzen [gä:zan]. Geus; 
geus. 

geut, [gä: t] s. m., -en. Goate; goot, houten 
of stenen afvoerkanaal voor water en/of 
vuil. 

geweer 

'geutling, [gä:tlllJ] s.n. & s.m., -en. Goat
ling; goteling, grote kookketel van ge
goten metaal. 

'geutsgat; 'gutsgat, [gödzgat] ; s.n. Goats-
gat; gootgat. -> duvel. 

'geutstien, s.m. , - } gutstien . 
'geutswatter, s.n. Goatswetter; gootwater. 
'geuzeflage, s.m. Geuzeflage; geuzenvlag. 
'gevel, [ge: val] s.m., -s. Gevel ; gevel. 
gevels'gat, s. n. Gevelsgat; opening boven 

in de gevel van het traditionele Schier
monnikoger woon huis die toegang tot de 
zolder geeft en waardoor brandstof (turf 
en hout) naar binnen gebracht kunnen 
worden. - } torf/yn. 

gevels'lók, s. n. Gevelslûk; luik ter afs lui
ting van het gevelsgat. 

'gevelstien, s.m. Gevelsti en; gevelsteen. 
'gevelstook, s. m. GevelsbaJke; hijsbalk die 

boven het gevelsgat aangebracht is . --+ 

torflyn. 
'gevens, [ge:van(t)s] s.m. Gevens; gaaf

heid. 
ge'waad, [gava: t] s. n., gewaden [gava:

dan]. Gewaad ; gewaad. 
ge'waarwezze, [gava: r]- onregelm.v. Ge

waarwurde; gewaarworden (in bet. 1), 
wijs worden (in bet. 2). 1. ontwaren, 
zien ; bemerken. Ynienen wes ik har ge
waar, plotseling werd ik haar gewaar, 
plotseling ontwaarde, zag ik haar. 2. te 
weten komen . Ha, fan wa biste dat 
gewaar wezzen ?, hoe, van wie ben je dat 
te weten gekomen, waar heb je die wijs
heid vandaan? 

ge'waarwezzing, [gava:rv8zllJ] s. m., -en. 
Gewaarwurding; gewaarwording. 

ge'wach, [gavax] s.n. In : - met je fa n, ge
wag maken van, (ver)melden. 

ge'waigd, [gavaixt] adj. « ed. ). uodlik ; 
gewaagd. -> waigje. 

ge'was, [gavas] s. n. Gewaaks, gewas; ge
was, landbouwgewas, veldvruchten. 

ge 'wauwel, [gava.\;Ial] s.n. Gewauwel ; ge
wauwel. 

ge'wè, onregelm. v., - } gewezze. 
ge'ween, [gave: n] s.n. Geskriem; geween , 

geweeklaag. 
ge'weer, [gavI.ar] s.n., geweren. Gewear; 

geweer, schietgeweer. 



gewei 

ge 'wei, [gavE. i] s.n., -en. Gewei ; gewei. 
ge'weken, [gave:kan] adj. In: len - nimme, 

<Fr. > immen geweken nimme; iemand 
ernstig (over iets) onderhouden, iemand 
de waarheid zeggen, iemand de les lezen. 
- , bedysr, dei, haun, leksum, les. 

ge 'weld, [gavdt] s.n. Geweld; geweld. # 
Mooi -, met geweld (met gebrui k van 
machtsmiddelen; met krach t, hevig). De 
pelytsje mosr mooi - yn ir hûs komme, de 
politie moest met geweld in het hui s ko
men, de pol itie moest geweld gebrui ken 
om in het huis te komen. De srarm bas fte 
mooi - las, de storm barstte in alle hevig
heid los. De barometer sake mooi -, de 
barometer zakt geweldig, ontzettend, ver
schrikkelijk. Mooi ale - (wa r wille), met 
alle geweld, perse, beslist (iets willen). 
Mooi ale - (war kere), met alle middelen 
(iets verhinderen). len, war - oondwaan, 
iemand, iets geweld aandoen. 

ge'weldich, [gavddax] adj . & adv. Gewel
dich; geweldig. Geweldich!, geweldig! , 
prachtig !, schi tterend !, Fantas ti sch ! 

ge'west, [gavEst] s. n., -en. Gewest; gewest. 
ge'weten, [gave:tan] s. n. Gewisse; gewe

ten. -> werm. 
ge'wetenleus, -[Iö:s] adj . Trochtrape, oer

kommen; gewetenloos. 
ge'wetensbeswier, s.n . Gewissebeswier ; 

gewetensbezwaar. 
ge'weun, [gavö:n] adj . & adv. Gewoan; ge

woon . # - retj e aan, gewoon, gewend ra
ken aan. 

ge'weunIik, adv., -> geweunliks. 
ge'weunliks, [gavö:nlaks]; ge'weunIik, 

[gavö: nlak] ; adv. Gewoanlik(s); gewoon
lijk, doorgaans, in de regel, meestal. Sà 
as - wie er rà lat, zoals gewoonlijk was 
hij te laat. Hy roonde hezzer dan -, hij 
liep sneller dan gewoonlijk. 

ge'weunte, [gavö: nta] s.m ., -no Gewoante, 
wenst, wizänsje; gewoonte, usance. Dat 
is de -, dat binn.e de -en op it eilaun, dat 
is de gewoonte, het vaste gebruik, dat 
zijn de gewoonten, de vaste gebruiken op 
Schiermonnikoog. Dat is myn - net, dat 
is niet mijn gewoonte, gewoonlijk doe ik 
zoiets niet (met de bijgedachte dat men 
voor deze ene keer een uitzondering 
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maakt). It mor gin - lVezze, het moet geen 
gewoonte worden (d.w.z. dat het voor 
deze ene keer toegestaan wordt). 

ge 'weuntejocht, s.n. Gewoanterjocht ; ge
woon terech t. 

ge 'weunwooi, adv. Gewoanwei; gewoon
weg, ronduit gezegd, bepaald. Ir is -
besparlik, het is gewoonweg, ronduit be
spottelijk. 

ge'wezze, [gavEza]; ge 'wè, [gaVf:] (verkorte 
vorm van de onbepaalde wijs, alleen 
voorkomend aan het einde van een zin); 
onregelm.v. In: - /iete, <Fr.> gewurde 
litte; laten betijen (m.b.t. personen: laten 
begaan, zijn gang laten gaan; m.b.t. za
ken: op zijn beloop laten). - , bestjeurje. 
Liet dà ben maar gewezze, gewè, laat die 
ki nderen maar betijen, begaan, laat die 
kinderen hun gang maar gaan (m .a.w.: 
stoor ze niet). Wy sille da t sà maar -
/iete, wij zullen dat zo maar laten betijen, 
op zijn beloop laten (m.a.w.: wij zullen 
er verder geen werk van maken). Der 
niks mooi - kinne, <Fr.> der neat mei 
wurde kinne; er niets mee kunnen be
ginnen, er niet mee overweg, terecht 
kunnen. -> wezze . Wy kinn.e niks mooi dy 
man, dar ding gewezze, gewè, wij kunnen 
niets met die man, dat ding beginnen. 

ge 'wicht, [gavlxt] s. n. , -en. (Ge)wicht ; ge
wicht. # In ... fan -, een ... van gewicht, 
belang, importantie. 

ge'wichtich , [gavlxtax] adj . Wichtich; ge
wichtig, van gewicht belangrijk. 

ge'wykst, [gavikst] adj . Gewykst; gewiekst, 
uitgeslapen. 

ge'wiUich, [gavUax] adj. & adv. Willich; 
gewillig. 

ge'wymel, [gavimal] s. n. Gewimel; gewe
mel, gewriemel, gekrioel. 

ge'win, [gavIn] s. n. Gewin ; gewin , (gelde
lijk) voordeel, winst. 

ge'wricht, [gavrlxt] s. n., -en. Knop, knier ; 
gewricht. 

ge'wrieuw, [gavri .!.I] s.n . Gewriuw; ge
wrijf. - , geschrieuw. 

'gybelje, [gibalja] v., gybele, gybele. Gi
belje; giechelen. -> gychelje, gnyslaakje. 

'gychelje, [gixa lja] v., gychele, gychele. 
Gibelje; giechelen. - , gybelje, gnyslaakje. 
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gids, [gIts] s.m. , -en . Gids; gids. 
gien, pron. (in verbogen vorm in dàgie

neen), degiene(n), datgiene, itgiene) ...,. . 
Jinge; gene. -> deze. 

gien, ) gain. 
gier, [gi .ar] s.m., -en. Gier; gier, bepaalde 

valkachtige roofvogel. 
gier, [gi .ar] .m. Gier; gier , plotselinge 

zwaaiende beweging. 
'giere, [gi. ara] v. , giersde [gi.azda], 

giers(d) [gi.as(t)] . Giere; gieren. 1. uit
bundig lachen ; kraaien, het ui tkraaien 
(van plezier). 2. fluiten (van de wind), 
snorren (van een voorwerp). De nood
wasterstarm giersde ieuwr it eilaun, de 
noordwester storm gierde, trok gierend 
over Schiermonnikoog. 

giers(d(e)), -> giere. 
gie(ste), - ) gain. 
'gieter , [gi.atar] s.m., -s. Gieter ; gieter, 

bloemengieter. 
'gieuwle, [gi .!.I la] v., gieuwlde, gieuwld. 

Gûle; huilen. It ben gieuwlde, het kind 
huilde, schreide, weende. De wiin 
gieuwlt troch de scharstien, de teeuwen, 
de wind huilt, giert, loeit door de schoor
steen, de touwen. De hieuwn, kat gieuwlt, 
de hond, kat huilt, jankt. De fieuwlen 
gieuwle, de vogels huilen, krij sen. 

'gifgas, s. n. Gifgas; gifgas. 
gift, [gIft] s. m., -en. Jefte; gift, gave. ~ 

gave, jifte. 
'giftich, [glftax] adj . Giftich; giftig. Dà wes 

se -, toen werd ze giftig, venijnig, nijdig. 
güze(ste), -> gyzje. 
'giizj e, v., -> gyzje. 
gyk, [gik] s.m., -en. Gyk; giek, zeilspriet. 
gil, [gIl] s.m. « Ned.), -len. Gjalp; gil , 

schelle, doordringende kreet. -> beer. 
'gimmen, [glman] pron.indef. t. Nimmen ; 

niemand. -> ginien, nimmen. 
gymnas'tyk , [gimnastik] s.m. Gymnastyk: 

gymnastiek. 
gymnas'tykje, [gImnastikja] v., gymnas

tyke, gymnastyke. Gymn astykje; gymnas
tiseren, gymnastiek doen, gynm astische 
oefeningen doen. 

gin, [gin] art., num. , pron.indef. & adv. 
Gjin ; geen. Der is - stier tà sjain, er is 
geen, niet een, niet één ster te zien. - fa n 

git 

beiden, geen van beiden (niemand van 
die beiden ; geen van die beide mogelijk
heden). Wy hewwe -, wij hebben er geen. 
Der sit - deftichs yn, er zit niets deftigs 
in. - ien keer, geen, niet één keer. Nach -
twa jier nooi har deud, nog geen, nog 
niet twee jaar na haar dood. De beut kue 
- genooch faart kreje, de boot kon niet 
genoeg vaart krijgen . 

ging, - ) gain. 
gin 'ien, pron.indef. Gjinien; niemand. - ) 

ien. 
gips, [gIps] s.n . Gips; gips, pleister. 
'gypse, [gipsa] v. , gypste, gypst. 1. gybje; 

gijpen, omslaan (van het grootzeil) ter
wijl men voor de wind zeilt. 2. hoarte, 
skuorre; horten, schokken. De slinger 
gypst mooi kotse nokken, de slin ger (van 
de klok) hort met korte stoten. 

'gipsen, [gIpsan] adj . Gipsen; gipsen, van 
gips. 

gy 'reerje, [girI.arja] v. , gyrere, gyrere . 
Girearje; gireren. 

'gyro, [gi.aro:] s.m. Giro; giro. 
'gyronommer , s.n. Gironûmer; gironum

mer. 
'gyr orakken, s. m. Girorekken; giroreke

DIng. 
'gysel, [gisal] s.m., -s. Gisel; gesel, tucht

zweep. 
'gyselje, [gisa lja] v., gysele, gysele. <Fr.:> 

Giselje. 1. geselen. len - liete, iemand la
ten geselen. De see gysele de dune, de 
zee geselt de duinen, beukt met kracht op 
de duinen. -> pyskje. De stann gysele de 
see, de storm geselt de zee, de storm 
jaagt, stuwt het zeewater op. De oor/och 
gysele it laun, de oorlog geselt, teistert 
het land. 2. zich snel en met kracht 
voortbewegen. Jà gysele my op de fyts 
feu rby, ze stoof me op de fiets voorbij. 
Hy is nooi dyk tà gysele, hij is naar de 
zeedijk gesneld, geij ld, gevlogen, gesto
ven. Snie en saun gyselen om har hanne, 
troch de dûne , sneeuwen zand stoven 
wervelend om hen heen, door de duinen. 

'gyseItap, s.f. Gisel top, slachtop; drij ftol. 
'gisse, [glsa] v., giste, gist. Gisse; gissen, 

vermoeden. 
git, [gIt] s.n. & S. I11 . , -ten. Git; git. 1. (als 



gytaar 

s. n.) bepaalde zwarte delfstof. 2. (als 
s.m.) sieraad van deze delfstof gemaakt. 

gy'taar, [gita:r] s.m. , gytaren. Gitaar; gitaar. 
gyts, [gits] s.m., -en. Snjit; scheut, een in 

één beweging uitgeschonken hoeveelheid 
vloeistof. Der sit l1ach krekt in - tee yn 'e 
poot, er zit nog net een scheutje thee in 
de pot. 

'gytse, [gitsa] v., gytste, gytst. Flybkje; spu
gen, spuwen (van het speeksel dat vrij
komt bij het kauwen van tabak). 

'gytsich, [gitsax] adj . Fûl, deun ; gierig, 
vrekkig . # Sà - as in krei, zo gierig als de 
pest. gerrich. 

'gitswets, adj. Gitswart; gitzwart . 
'gyzje, [gizja] v., ik gyzje, dà giizeste [gi :

zasta] , hy giize [gi :za], wy, je, jimme, jà 
gyzje; giize , giize ; 'giizje, [gi:zja] v., 
giize, giize. Giizje, gii sgobje; ginnegap
pen , grinniken . - . guzegapje, nakkerje. 

glady'ool, [gladijo: l] s.m. , gladyolen. Gla-
dioal; gladiool. 

glans, s. m., -> glauns. 
'glanzich, adj ., -> glaunzich. 
'glanzje, v., -> glaunzje . 
glap, [glap] s.n ., -pen. <Fr.:> Gloppe. 1. 

open ruimte tussen twee duinenrijen. 2. 
open ruimte tussen de huizen van een 
straat. 

'glarje, [glärja] v., ik glarje , dà gloreste 
[gb:rasta], hy glore [ghra], 110', je, jim
me, jà glarje; gLOre, glore . Gloarje; stra
len, glanzen . In glarjend stier, een stra
lende, schitterende, glanzende, flonke
rende ster. De ben har eigen gloren fan 
wille, de ogen van de kinderen straalden, 
glansden, glommen van plezier. SOI1-

neglarjen. 
gla'suer, [glasü.ar] s.n. Glasuer; glazuur. 
glaWlS, [gl a.~n(t)s] s.m., glaunzen [gla.~n

(d)zan] ; glans, [glan(t)s] s.m., glanzen 
[glan(d)zan]. Glans; glans. 

'glaWlZich, [gla.~ (d)zax] ; 'glanzich, [glan
(d)zax]; adj . Glanzich ; glanzi g. # Der -
ut sjain, <Fr.> der glanzich ut sjen ; in 
blakende welstand verkeren , er heel 
gezond uitzien . 

'glaunzje, [gla.~n(d)zja] v. , glaunze, 
glaunze; 'glanzje, [glan(d)zja] v. , glanze, 
glanze . Glanz(g)je; glanzen, glimmen, 
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blinken. 
gled, [gh:t] adj. & adv. , -der [gh:dar] , -st. 

Glêd; glad. De wooi is -, de weg is glad 
(zodat men gemakkelijk uit- of weg
glijdt). It fee is -, het vee is glad, glanzig, 
het vee blinkt van gezondheid. De see is 
-, de zee is glad, vertoont geen golven. Ik 
wie it - feljetten, ik was het glad, hele
maal vergeten . Hy is der - nooist, hij 
heeft het glad mis, hij zi t er volkomen 
naast. Dà h.eL/ken binne - tànieuwn, die 
hokken zijn helemaal, volkomen versle
ten . Wy wiene - tànieuwn, wij waren ge
radbraakt, dodelijk vermoeid. # Sà - as in 
ekkel, as sepe, as snote, spiegelglad. -> 

spegelgled. Dat sit him net -, dat zit hem 
niet glad, dat lukt hem niet of slechts met 
moeite. 

'gleddens, [gh:dan(t)s] s.m. Glêden s; glad
heid. 

'gledderich, [gh:darax] adj . Glêd; glad , ge
slepen, listig (in ongunstige zin). 

'gleddich, [gh:dax] adj . Glêdich; glad
achtig, enigszins glad. 

'gledstryke, (st.)v. Glêdstrike; gladstrij
ken. 

'gledwooi, adv. Glêdwei ; gladweg. 
'gledwrieuwe, st. v. Glêdwriuwe; gladwrij

ven. 
gleed, [gle:t] s.m. In: Op - komme, wazze, 

<Fr.> op Ce) gleed kom me, wêze; op 
dreef, op gang komen , zijn . 

glei, [gh: .i] adj . <Fr. :> Glei. 1. gei l, zeer 
vet (van vlees). - spak, geil, vet spek. 2. 
hel, sterk stralend. It saun is I")'t en -, het 
zand is wi t en hel. It -e sonjiet, het helle, 
felle zonlicht. 

gleis, s. n., -> gles. 
'gleizen, [glc.izan] ; 'glêzen, [glc:zan] ; adj. 

Glêzen (in bet. 1), glêzich (in bet. 2); 
glazen (in bet. 1), glazig (in bet. 2) . 1. 
van glas gemaakt. In - boster, een glazen 
stuiter. In - daar, dak, een glazen deur, 
dak, een deur, dak met een glazen pa
neel. 2. doorschijnend en hard (van aard
appelen). -> gleizich. 

gleizen, -> gles. 
'gleizich, [glc.jzax]; 'g1êzich, [glc:zax]; adj. 

Glêzich; glazig, doorschijnend en hard 
(van aardappelen). -> gleizen. 
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gles, [gh:s] s.n ., glêzen [gle:zan] , gleizen 
[gle.jzan] ; gleis, [gle.js] s. n. , gleizen 
[gle. i zan] . <Fr.:> Glês. 1. bepaalde har
de, broze, doorschijnende stof. In beeld 
fa n -, een beeld van glas. 2. beker, kelk, 
roemer enz. van glas . In - bjair, wa tte r, 
\\)'n, een glas bier, water, wijn. 3. plaat 
van glas; inz. voor: ruit, vensterruit, 
schijf vensterglas; bij uitbreidi ng ook 
voor: raam, venster, ruit met omlijsting 
(veelal in het meervoud); winkelraam, 
etalage. --> rut, winkelglêzen. Der stie in 
plant feur it -, er staat een plant voor het 
raam. De 'yn klettere tjin it gles, de 
glêzen, de regen klettert tegen de ruit, de 
ruiten, het raam, het venster. Feur it 
epene -, de epene glêzen, voor het open 
raam, venster. De ben stäegen feur it - tb 
sjain, de kinderen stonden voor de eta
lage te kijken . --> blom. 4. weerglas, baro
meter. --> weergles. It - sake, de barome
ter zakt. 5. zandloper die in een halfuur 
uitloopt (op een schip); vandaar: tijds
ruimte van een halfuur (m.b.t. het wacht
lopen op een schip). De wacht deure acht 
glêzen, de wach t duurt acht glazen. De 
glêzen slaan, de glazen slaan, met één of 
meer slagen tegen een hangende koperen 
klok aangeven hoeveel halve uren er in 
de wacht verstreken zijn (telkens wan
neer de zandloper uitgelopen is). # Feur 
it -, voor de glazen, in de eta lage. Dy 
winkel het meu guedfeur it -, bij die win
keI ligt er mooi spul in de eta lage. --> hel
der. 

'glesduek, s.m. Heal fin sterkleed; half glas
gord ijn , halve vitrage. Glesdokken, half 
glasgordijn , halve vitrage. 

'glesfol , s. n. Glêsfol ; een glas vol, zoveel 
een glas kan bevatten. 

'gleshelder, adj . Glêshelder; glashelder. 
'gleskje, [gleskja] v. , gleske, gleske; 'gles

tje, [gles(t)ja] v. , ik glestje [gles(t)ja], db 
gleskeste, hy gleske, wy, je, jimme, jà 
glestje; gleske, gleske . By de Iju ta de 
glêzen yn gnuve; bij de mensen door de 
ramen naar binnen gluren. 

'glestje, v., - , gleskje. 
'gleuerich, [glö: i arax] adj. Gleon ; gloeie

ri g. 

gli mlaak 

gleuf, [glö:f] s. m., gleuven [glö:van] ; gleus, 
[glö:s] s.m., gleuzen [glö:zan] . Gleuf; 
gleuf. 

'gleuje, [glö:ia] v., gleude, gleud. Gloeie, 
gleonje; gloeien . - , gloeiend. 

'gleulamp, s.f. Gloeilampe; gloeilamp. 
gleus, s.m., --> gleuf 
'glêzen, adj. , --> gleizen. 
'glêzich, adj. , - , gleizich. 
'glibberich, [gIIbarax] adj. Glysterich ; 

glibberig. --> glysterich. 
glyden, --> gliide. 
'glyder, s.m. , --> gliider. 
glidste, --> gliide. 
glidt, - , gli ide. 
glied, - , gliide. 
'glieme, s.m. , --> gliime . 
glier, [gli.ar] s.m., -en. Gaal ; glee, dunne, 

gesleten, doorschemerende plek (in kle
ding of linnengoed). Aude siide is eeuvvrs 
net dan gat en -, oude zijde bestaat uit 
niets anders dan gaten en gleeën. 

'gliide, [gli :da] onregelm.v., ik gliid, db glid
ste [giltsta], hy glidt [glIt], wy, je, jimme, 
jà gliide; glied [gli .at] , glyden [glidan] . 
Glide; glijden. Dy - liete, zich laten 
glijden. 

'gliider, [gli :dar] ; 'glyder, [glidar); S.I11., 

-s. Slanter; sliert, een lang, dun , slap 
neerhangende hoeveelheid weke substan
tie. In - raime, seerp, een sliert room, 
stroop. 

'gliime, [gli :ma] ; 'glieme, [gli.ama]; 'gly
me, [glima] ; glym, [glim]; S.I11. 1. Sêfte 
glans; zachte g lans. --> glim. 2. flueske; 
vliesje (op een vloeistof, bijv. thee, 
water). --> liime. 

glim, [glIm] s.m. <Fr.:> Glim. 1. glans. De 
- fan in stier, de glans van een ster. --> 

gliime. 2. glimlach. - , glimk, glimlaak. 
glym, s. m., --> gliime. 
'glyme, s.m., - , gliime. 
'glymerje, [glimarja] v. , glymere , glymere. 

Glimkje; glimmeren, glanzen, blin ken. 
glimk, [glIm(p)k] s. m. Glimk; gJjmlach. --> 

glim, glimlaak. 
'glimkje, [glIm(p)kja] v. , glimke, glimke. 

Glimkje; glimlachen. --> glimlaakje. 
'glimlaak, -[Ia:k] s.m. Glim(laits); glim-

lach. glim, glimk. 



glimlaakje 

'glimlaakje, v. Glimkje; glimlachen . -+ 

glimkje. 
'glimme, [gllme] V., glimde, glimd. Glim

me; glimmen. # - as in hynjersdompe 
yn 'e monschyn, erg glimmen . 

glimp, [glImp] s. m. Glimp; glimp, flauw 
schijn sel, kort voorbijgaand glanzen . -+ 

wink, \\linke. 
'glimwerm, s.m. Glimwjirm; glimworm. 
'glinster, [gIIn(t)ster] s. m. , -s. Glinster; 

glinster , glinstering. 
'glinsterje, [glIn(t)stelje] v. , glinstere, glin

stereo Glinsterje; glinsteren. 
'glippe, [glIpe] v. , glipte, glipl. Glûpe; glip

pen , licht en vlug voortschieten . -+ 

glûppe. 
glyse'ryne, [gliserine] s.m. Glyserine; gly

cenne. 
'glysterich, [glisterex] adj. Glysterich ; 

glibberig. 
'globe, [glo:be] s.m ., -no Globe; globe. 
'gloeiend, [glu.!ent] adj. « ed.). Gleon-

(lilk); gloeiend boos, witheet. 
gloor, [glo.er] s.n . Gloar; chloor. 
glöre(ste), -+ glarje. 
'glory, [gI0.eri] s.m. Glom'je; glorie, roem, 

eer, luister. 
glóed, [glü.et] s.m. Gloede; gloed. 
'glóednee, adj . Gloednij , glandernij ; gloed

nieuw. -+ fonkelnagelnee, spiksplinter
nee, splinter(nagel)nee. 

glóp, [glüp] s. m. In: Op 'e - sta in, op een 
kier staan . De daar stie op 'e -, de deur 
staat op een kier. -+ kier. 

'glóppe, [glüpe] v., glupte , glûpt. Glûpe; 
glippen , gluipen , sluipen. - , glippe, 
mask, wooi. 

'glóppend, [glüpent] adv. In: Glûppende 
[glüpende] kaud, <Fr.> glûpende käld ; 
bitter koud. In - kauden noodwaster, 
<Fr.> in glûpend kälde noardwester ; een 
bitter koude noordwester. 

'glópperich, [glüperex]; glópsk, [glüpsk] ; 
adj. Glûperich , glûpsk; gluiperig, hui
chelachtig, vals. 

'glóppert, [glüpe(r)t] s. m., -S. Glûper; glui
per(d), valsaard, valserik. 

'gnarje, [gnarje] v., ik gnarje, dà gno reste 
[gn:neste] , 11.y gnore [gn:J:fe] , H.y, je, 
jimme, jà gnarje ; gnore, gnore. Gnoarje; 
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knorren. 
'gniffelje, [gnlfelje] v. , gniffele, gniffele. 

Gnize, gniisgobje; gniffelen. 
'gniffelje, [gnIfelje] v. , gniffele, gniffele. 

Skeuke; scheuken , (zich) schurken. -+ 

gnisje. 
'gniffelje, v. , --> griffelje. 
gniis, [gni:s] s.m. Gnii s; grijns. 
'gniize, [gni :ze] v., gniisde, gniisd; 'gnyz

je, [gnizje] v., gnyze , gnyze; 'gnyskje, 
[gniskje] v., gnyske, gnyske. Gnize, gnys
kje; grijnzen, grijnslachen, vals, hatelijk 
lachen. - , spytgniize. 

'gnisje, [gnIsje] v., gnisse , gnisse; 'gnisse, 
[gnlse] v., gniste, gnist. Skeuke; scheu
ken, (zich) schurken . Dà moste net sà 
sifle tà -n, it roont yn 'e gaten, je moet 
niet zo zi tten schurken , het loopt in de 
gaten . --> gniffelje. 

'gnyskje, v., - , gniize. 
'gnyslaakje, [gniz]- V. Gibelje; giechelen . 

--> gybelje, gyc11.elje. 
'gnisse, v., -+ gnisje. 
'gnyzje, v. , - , gniize. 
gnoos, adv. , --> gnos. 
gnöre(ste), - , gnarje . 
'gnorkont, s. m. Gnoarrepat; knorrepot. 
gnos, [gnos]; gnoos, [gno:s]; adv. Gnod; 

geheel , volkomen. De baim wie - by de 
wetteloofknapt, <Fr.> de beam wie gnod 
by de woartel afknapt; de boom was hele
maal bij de wortel afgeknapt, was bij de 
wortel radikaal afgeknapt. 

'gnosse, [gnose] v. , gnoste, gnost. Gnjird
zje, knieze; knarsen. --> knasse. 

'gnovelje, [gn:J:velje] v., gnovele, gnovele. 
Gnauwe, gnodzje; knagen. 

'gnóskje, [gnüskje] v., gnûske, gnuske. 
Gnuve; gluren. Even ieuwr de glesduek, 
de glesdokken -, even over het (halve) 
gordijntje gluren . 

'gnóskje, [gnüskje] v., gnûske, gnuske; 
'gnósselje, [gnüselje] v., gnûssele, gnus
sele. Omskarrelje; rondscharrelen, zon
der doel rondlopen . Der gnuske, gnussele 
wat om 'e daar hanne, er scharrelt iets 
rondom het huis. --> omgnûskje. 

'gnósse, [gnüse] v., gnûste, gnûst. Rattelje, 
rykrakje; ratelen , rammelen. --> rettelje, 
rammelje. 
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'gnósselje, V. , 'gnuskje. 
God, [gJt] nom.prop. God ; God. - , gad, 

/ivje. 
'goddank, [gJdaUk] interj . Godtank; god

dank. 
godde 'leuze, [gJdalö:za] s. m., -no God

deleaze; goddeloze. 
'godgaunsk, [gJdga. k1n (t)sk]; 'godsgaunse

lik, [gJdzga.k1n (t)salak]; adj . Godgänsk
(l ik): godgans, godganselijk. # De (hele) 
-e dei, de (hele) godganse, godganselijke 
dag. 'gaunselik . 

'godheid, [gJthE. i t] s. m. Godheid; god
heid. 

'godleus, -[lö:s] adj. Goddeleas ; goddeloos, 
godloos. 

'godlik, [gJdlak] adj . Godlik; goddel ijk. 
'godseurdeel , s. n. Godsoardiel; godsoor-

deel. 
'godsgaunselik, adj ., - , godgaunsk. 
'godshós, s.n. Godshûs; godshuis. 
'godstjinst, s.m. , -en. Godstsjinst; gods-

dienst. 
gods'tjinstich, -[tjIn(t)stax] adj . Godstsjin

stich; godsdienstig. 
goet, [gut] s.m. In : 0 - na eh to!, 0 God !, 0 

gut ! 
gok, [gJk] s.m. Gok; gok, kans. 
'gokke, [gJka] V., gokte, gokt . Gokke; gok

ken. 
'gokker, [gJkar] s.m., os. Gokker; gokker. 
gol, [gol] adj. & adv. , -ler, -st . Gol ; gul. # 

It -Ie saun, het gu lle, mulle zand. --> mol, 
rol. 

gol, [gol] s.m ., -Ien . Gol(ie); hooi vak. --> 

haifak. 
golf, [golf] s.m., golven [goIvan]. Weach; 

golf, baar. --> ulje, wêeh . 
golf, [gJlf] s. n. Golf; golf, golfspel. 
'golfslaeh, s.m. Weachslach; golfslag . 
'golve, V., --> golvje . 
'golvje, [gol vja] V. , golve, golve; 'golve, 

[golva] V. , golfde , golfd. Weagje; golven, 
beurtelings rijzen en dalen. 

'golwooi, adv. Golwei ; gulweg. 
gom, [gom] s.n. Gom; gom, gum. 
'gomme, [goma] V. , gomde, gomd. Gomje; 

gommen, uitgommen. 
'gondel, [gondal] s.m., os. Gondel ; gondel. 
gong, [goI)] s. m., -en. Gong; gang. 1. wijze 

gonstling 

van gaan . Ik kin him oon syn -, ik (her)
ken hem aan zijn wijze van gaan, manier 
van lopen. 2. vaart, snelheid. Dyn - yn
haude, zijn vaart inhouden, vaart minde
ren . 3. doorloop; inz.: doorloop bin
nenshuis ter verbinding van vertrekken. 
Ir hus \Vie net I7wir dan in - mooi oon 
beide kC/Lmten in komer, het huis was 
niet meer dan een gang met aan weers
zijden een kamer. # Oon 'e -, aan de 
gang, bezig, draaiend, lopend. Oon 'e -
\Vazze mooi ... , aan de gang, bezig zijn 
met ... Gued, min op 'e . wazze, <Fr.> 
goed, min op 'e gong wêze; goed, slecht 
ter been zijn . Op - kOl17l17e, op gang ko
men, beginnen te lopen, te draaien, te 
functioneren. De - fan saken, de gang 
van zaken, de wijze waarop het toegaat. 
Dyn - ga in, zijn gang gaan , doen wat 
men wil en daarmee doorgaan (zonder 
zich om (het oordeel van) anderen te be
kommeren). It gie syn (geweune) -, het 
gaat zijn (gewone) gang, het gaat op de 
gebruikelijke manier (verder). 

gong, [goI) ] s.m., -en. Gong ; gong, bepaald 
muziekinstrument. 

'gongbues, s. n. Gongboard ; gangboord (op 
een schip). - , waring . 

'gongeistook, [gol)al]- s. m. Gongelstök; 
wandelstok. 

'gonger, [gol)ar] s.m. In: De - en de riider, 
de gaande en de komende man . 

gongs'daar, s. f. Gongsdoar ; gangdeur. 
'gongslach, s. m. Gongslach ; gongslag. 
'gonne, [gona] v., gonde, gond. Gunne; 

gunnen. Ien wat . , iemand iets gunnen, 
iemand het verkrijgen en het bezit van 
iets niet benijden. ft \Verk is oon dy 
oonnimmer gond, het werk is aan die 
aannemer gegund, toegewezen. 

gonst, [gon(t)st] s.m. , -en. Geunst; gun st. # 
By ien yn 'e - stain, bij iemand in de 
gunst staan, bij iemand in de gratie zijn , 
bij iemand goed aangeschreven staan. Ut 
'e - retje , uit de gunst, de gratie raken. 

'gonstbewys, s.n. Geunstbewiis ; gunstbe
wij s. 

'gonstich, [gon(t)stax] adj . Geunstich; 
gunstig. 

'gonstIing, [gon(t)stllt)] s.m., -en. Geunst-



gonze 

ling; gunsteling. 
'gonze, V. , -> gonzje . 
'gonzje, [gon(d)zja] V., gonze, gonze; 'gon

ze, [gon(d)za] V., gonsde, gonsd. Gûnzje; 
gonzen. -> j iezje. 

'goochem, [go:xam] adj . Goochem; goo
chem. 

'gooie, [go:ia] V. , gooide , gooid. Goaie; 
gooien, werpen (alleen voorkomend als 
tweede lid van de sameostelling petsUJe
gooie). -> smyte. 

goor, [go.ar] adj. , -der [go.a(r)dar] , -st 
[go.a(r)st]. Goar; goor. 

goos, [go:s] s.f. & s.m., goze [go:za] (als 
s.f.), gozen [go:zao] (a ls s.m.). Goes; 
gans, bepaalde eendachti ge watervogel. 
- } bjair. 

gop, [g::>: p] s.m. , -en. Gap; gaap, geeuw. 
'goper, [g::>: par] s.m., -s . Gapper(t); gaper. 

1. wie gaapt. 2. bepaald soort schelpdier, 
met een aan beide zijden gapende schelp. 

'göperich, adj ., - } gapperich. 
göpe(ste), - } gapje. 
göre(ste), - } garje. 
'goring, s.m., -> garring. 
gort, [gort] s.o. « Ned.). Grot, groat; gort . 

# Ien f an haver tat - kinne, iemand van 
haver tot gort kennen, iemand door en 
door kennen. -> groot. 

gos, [g::>:s] s.n . Gers; gras. - } grazje. 
gösdrugge'ree, s. m., -ën. Gersdroegerij ; 

grasdrogerij . 
'gosfjild, s.n. Gersfjild ; grasveld. 
'goslaun, s.n . Greide; grasland. 
'gösmooie, v. Gersmeane; grasmaaien. 
'gösmooier, -[mo: iar] s.m., -s. Gersmean-

der; grasmaaier. 
'gossied, s. n. Gerssied; graszaad. 
got, [got] adj . & s. n., -ter, -st. Grut; groot. 

In -ten ien, <Fr.> in grutten ien; een gro
te, groterd. # - mooi-ineeuwr wazze, 
<Fr.> grut mei-in oar wêze; dikke, grote 
vrienden zijn , onafscheidelijk zijn . -> 

heLaers, scheut. - wazze op , <Fr. > grut 
wêze op; groot, prat gaan op, trots zijn 
op. Yn it -, in het groot, op grote, ruime 
schaal. Dy - haude, zich groot houden, 
zich fl inker. moediger, onaangedaner, 
enz. voordoen dan men in werkelijkheid 
is. - met je, grootmaken , tot aanzien bren-
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gen. De seejued hewwe it ei/aun - make, 
de zeelui hebben Schiermonnikoog 
grootgemaakt, hebben het tot aanzien ge
bracht. -> Iytj. 

'gotbringe, onregelm.v. Grutbringe; groot
brengen, doen opgroeien, opvoeden. 
opbringe. 

'gotfee, s. n. Grutfee; groot rundvee. 
got'greeuwnbesit, s. n. Grutgrûnbesit; 

grootgrondbezit. 
'gothaundel, s.m. Gruthannel; groothan

del. 
'gotheid, -[hE. i t] s.m. , -heden [he:dan]. 

Grutheid ; grootheid. 
'gotseiI, s.n. Grutseil ; grootzeil . 
'gotspraak, s.m. Grutspraak; grootspraak, 

gepoch, snoeverij . 
'gotte, [gota] s.m. Grutte; grootte (omvang, 

oppervlakte, lengte, enz.). 
gotte'jued, s. plur. Gruttelju ; grotelui , gro

ten. 
gotte'juedsben, s. n. Grutteljusbern; grote

luiskind. 
'gotten, [gotan] s. plur. (vrijwel uitsluitend 

gebruikt met het art. de). Grutten; gro
ten. 1. aanzienlijken, voornamen. 2. gro
te mensen, volwassenen (i.t.t. de kinde
ren). 3. grote kinderen (i.t.t. de kleine(re) 
kinderen). 

'gottens, [gotan(t)s] s.m. Gruttens; groot
heid, het groot zijn. 

'gottichheid, [gotaxhE. i t] s.m. Gruttich
heid; grootsheids, trotsheid, trots. -> 

gretskens. 
'gozebeeuwt, [go:za]- s.m. Guozzebout; gan

zenbout. 
'gozefeer, [go:za]- s.f. Guozzefear; ganzen

veer. 
'gozeooi, [go:za]- s.n . Guozze-aai ; gan

zenei. 
graach, [gra:x] adj . & adv. Graach; graag. 

1. (als adj .) begerig, gretig. Mooi grage 
eigen, met begerige, gretige ogen. 2. (als 
adv.) gaarne, met genoegen. Ik wûe net -
m.ooi dy rulje, ik wou niet graag met je 
ruilen. Watte aik mooi? Graach!, wil je 
ook mee? Graag! # (Ach) sà -, (0) zo 
graag, heel graag. - } jee uwer, j eeuwst. 

'graachte, [gra:xta] s.m. Graachte; graag
te. # Mooi -, met graagte, volgaarne. 



175 

graad, [gra: t] s. m., graden [gra:dan]. 
Graad; graad. It is tjien graad, graden 
eeulVnder nul, het is tien graden onder 
nul. 

graaf, [gra:f] s.m., gra ven [gra:van]. Gre
ve; graaf, landsheer. 

'graaffieuwl, [gra:f]- s.m. 1. sänpiper; 
duinpieper. 2. piipljurk; graspieper. 

'graafschap, -[sxap] s. n., -pen. Greefskip; 
graafschap. 

'graaie, [gra:ia] v., graaide, graaid. Gra
pe, skuorre, tyskje; graa ien, rommelen. 
--> g riffelje. 

graan, [gra:n] s. n. Not; graan, koren. --> 

klÁern. 
'graanseeuwder, s.m. Notsouder; graan

zolder. 
'graasje, [gra:sja] s.m. Graasje; gratie. # 

By de -, bij de gratie, door gunst. Yn, ut 
'e - wazze, in , uit de gratie, de gunst zijn. 
Ut 'e - retje , uit de gratie, de gunst raken . 

graat, [gra:t] s.f , grate. Graat; graat. # 
Fan 'e - f ale, van de graat vallen, sterk 
vermageren. Fan 'e - gain, bezwijmen, 
flauwvallen . - , (fisk)bien. 

gracht, [graxt] s.m., -en. Grêft ; gracht. 
graf, [graf] s. n., graven [gra:van] , graven 

[gD:van]. Grêf; graf - , sweesum, swej e, 
tjarkedave, tjarkegruede. 

'grafkieuwie, s. m. Grêfkûle; grafkuil. 
'grafschrift, s. n. Grêfskrift; grafschri ft . 
'grafstien, s. m. Grêfsti en; grafsteen. 
gram, [gram] s.n., -men. Gram; gram. 

Tjien gram geeuwd, tien gram goud. It 
waacht tjien gram, het weegt ti en gram. 

gramme'foon, [grämafo: n] s.m. Grammo
foan; grammofoon . 

gramme'foonplait, s.f Grammofoanplaat; 
grammofoonplaat. 

gram'myt, [gramit] , [gramit] s.m., -en. 1. 
Grimmitichheid; grim, grimmigheid. Fol 
-, vol grimmigheid. 2. grimmyt; grim
mig, onvriendelijk iemand. 

gr am'mytich, [gramitax], [gramitax] adj. 
& adv. <Fr. :> GrimmÜich. 1. grimmig, 
nors, onvriendelijk. - sjain, ien - oon
sjain, grimmig kijken, iemand grimmig 
aankijken. 2. verbeten, heftig, ingespan
nen. Der wes - f eclu om de kap bope 
watter ta hauden, er werd verbeten ge-

graver 

vochten om het hoofd boven water te 
houden. 

'granyum, [gra:ni.jam] s.m., -s. Gerani um ; 
geranium. 

'grantjen, [grantjan] s. n. Grande; portie. 
Hy het syn - derlÁt sacht, hij beeft eruit 
gezocht wat hij kan gebruiken. 

grap, [grap] s. m., -pen. Grap; grap; ook 
voor: mop. 

'grappemoker, [grapam8:kar] s.m., -s. Grap
makker; grappenmaker. 

'grappich, [grapax] adj. Grappich; grap
pig. 

grau, [gra. !.I] s.n. In : It - op ien hawwe, 
<Fr. > it grau op immen hawwe; een he
kel aan iemand hebben, de pik op ie
mand bebben. 

grau, [gra.!.I] adj . & s. n. Grau; grauw, don
kergrij s, vaalzwart. -we loften, wolken , 
grauwe luchten, wolken. - , tjok. De -we 
see, de grauwe zee. It - fan de nacht, bet 
grauw van de nacht. In -wen dei, een 
kleurloze dag, een dag waarop er niets 
bijzonders gebeurt. # Mulder syn aude 
gryse -we, <Fr.> de älde grouwe gri ze; 
grappige benaming voor de molen (in 
een raadselrijmpje). - , schier. 

grau, [gra. !.I] s.m., -wen. Grau; grauw, 
snauw. # In - en in snau, een grauwen 
een snauw. 

grau, [gra .!.I] adj . <zeldz.>, -wer, -st. Grou; 
dik, van grote omvang. --> tjok. 

'graute, s.m., -->·grauwens. 
'grauwe, [gra. !.Ia] v., graude, graud. Grau

we; grauwen, op grommende toon spre
ken. # - en snauwe, grauwen en snauwen. 

'grauwe, s. m., --> gryse. 
'grauwel, s.m. , --> greeuwel. 
'grauwens, [gra.!.Ian(t)sJ; 'graute, [gra. !.I

ta] ; s.m. Grauwens, graute; grauwheid. 
'grauwich, [gra. !.Iax] adj . Grauwich; grau

wig, grauwachtig . 
'grave, [gra:va] st. v., gruef [grü .af1, gra ven 

[gra:van]. Grave; graven. 
gra'veerje, [grafLarja] v., gravere, gra

vere. Gra vearje; gra veren. 
gra'veerstift, s.m. Gravearstift ; graveer

stift. 
graven, --> grave. 
'graver, [gra:var] s. m., -s. Graver; graver. 
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grave'ree, [gra:vare:] s. m., -ën. Graverij ; 
graverij. 

gra'vin, [gra:vln] s.f. , -nen. Grevinne; gra
vin . 

'grazen, [g ra:zan] s.n. « ed.). In : len la
nimme, iemand te grazen nemen (iemand 
beetnemen , bedotten ; iemand flink onder 
handen nemen). 

greep, [gre: p] s. m. & s.f. , grepen (a ls 
s.m.) , grepe (a ls s.f.) . Greep (in bet. L), 
gripe (in bet. 2) ; greep. 1. (als s.m.) grij
pende beweging; hoeveelheid die men in 
één keer kan grijpen . 2. (als s.f.) riek, 
bepaald landbouwgereedschap . # Yn 'e -
fan ... \Vazze, in de greep van .. . zijn (i n 
de macht van ... zijn; onder sterke in
vloed van ... staan , gebiologeerd zijn 
door ... ). 

greeuw, [gn:.y] adj ., -\Ver, -Si . Grou ; grof, 
niet fijn . In -en poot, een pot van grof 
aardewerk. -+ greeuwpoten. - beeuwd, 
grof gebouwd, bonkig. # In fa l sa - as in 
poot, een ruwe huid. In - wes, een grof 
woord, een vloek. 

'greeuwel, [gn:.yal) ; 'grauwel, [gra.yal] ; 
s. m. (vrijwel uitsluitend in het meervoud 
gebruikt), -s. Greau, greauwel, greef; 
kaantje, overblijfsel van uitgebraden vet 
of spek. -s op braid, da t smoke!, kaantjes 
op roggebrood, dat smaakt ! 

greeuwn, [gn:.yn] s. m., -en. Grûn ; grond. 
De - dy't by in bieuwreplaats heert, het 
bouwland dat bij een boerderij hoort. Hy 
het naai de - wein, h ij is naar zijn stukje 
bouwland geweest. In stok -, een stuk 
grond (een afgeperkt gedeelte van het 
aardoppervlak; een akker, een veld). - fe
Ie, grond, de bodem voelen (onder het 
wateroppervlak). De -en bope it eilaun, 
de gronden, zandbanken ten noorden van 
Schiermonnikoog. # Bope, eeuwnder de 
-, bovengronds, ondergronds. Eeuwnder 
de - leze, onder de grond zijn , dood en 
begraven zijn . It keulsied mot yn de -, het 
koolzaad moet gezaaid worden. De son 
gie naai de -, de zon gaat onder. Don de 
- retje, sitte, wazze, aan de grond raken , 
zitten (van een schip). It hus is aan 'e - ta 
oofbaand, bet hui s is tot aan de grond 
afgebrand. Op 'e - sitte, smyte, op de 
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grond zitten , werpen . Op - fan , op grond 
van, om reden van, wegens. Tjin 'e -, 
tegen , op de grond, tegen de vlakte. Ja 
liech tjin 'e -, zij lag tegen , op de grond, 
zij lag tegen de vlakte. Hy /iech (jin 'e -
fan laak jen, hij was slap van het lachen. 
Ir hUs gie tjin de -, het hui s gaat tegen de 
vlakte, het huis wordt afgebroken. Ta 
greeuwne gain (aan) , te gronde gaan 
(aan). 

'greeuwnbeginsel, s.n. Grûnbegjinsel; 
grondbeginsel. 

'greeuwnbesit, s. n. Grûnbesit; grondbezit. 
'greeuwnbesitter, -[basItar] s. m., -s. 

Grûnbesitter; grondbezi tter. 
greeuwne, - , greeuwn. 
'greeuwnfarve, s.m. Grûnferve; grondverf. 
'greeuwngebiet, s. n. Grûngebiet; grond-

gebied. 
'greeuwnich, [gn:.ynax] adj . & adv. Grû

nich (in bet. 1), yngeand (in bet. 2); 
grondig. 1. gronderig, troebel (van wa
ter), naar grond ruikend, smakend. - ruk
ke, smetje, grondig, naar grond ruiken , 
smaken. 2. di epgaand, degelijk . 

'greeuwnys, s.n. Grûniis; grondijs. 
'greeuwnjocht, s. n. Grûnrjocht; grond

recht. 
'greeuwnregel, s. m. Grûnregel; grondre-

gel. 
'greeuwnsee, s.m. Grûnsee; grondzee. 
'greeuwnslach, s. m. Grûnslach; grondslag. 
'greeuwnstaf, s. m. Grûn stof; grondstof. 
'greeuwnwatter, s. n. Grûn wetter; grond-

water. 
'greeuwnwerk, s.n. Grûnwurk; grondwerk. 
'greeuwnwet, s.m. Grûnwet; grondwet. 
'greeuwpoten, -[po: tan ] adj. 'a . In : (Mooi) 

myn - hole, (met) mijn stomme kop (Jett.: 
(met) mijn hoofd van grof aardewerk). 

gre' naat, [grana :t] s. m. , grenaten. Gra
naat; granaat, bepaald projectiel. 

gre'nyt, [granit] s.n. Granyt ; graniet, be
paald hard gesteente. 

gre'nyten, [granitan] adj . Graniten; gra
nieten. 

grepen, -> g'ype. 
'gretfaar, [gn:tfa: r] s.m.; 'gretmóer, [gn:t

mü .ar] s.f. In : De dûvel en syn -, de 
duivel en zijn moer. 

..... 
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'gretich, [gre:tex] adj . & adv. Begearich ; 
gretig. 

'gretmuer, s.f. , ---> gretfaar. 
gretsk, [gn: tsk] adj. Grutsk; trots . 1. fier , 

voldaan . -e auders, trotse ouders, ouders 
die trots zijn op hun kin d(eren). Jà 
wie-nen wal sà -, ze waren wel zo trots 
(op wat ze gepresteerd hadden). 2. hoog
hartig, hovaardig. In - minsk, een trotse, 
hooghartige, hovaardige vrouw. # - waz
ze op , trots zijn op. ---> WYS . - , hets, hole, 
noke, schyt. 

'gretskens, [gn:tsken(t)s] s.m. Grutskens; 
grootsheid, trotsheid, trots. ---> gottich
heid, trots. 

greu, [grö: ] s.m. Groei; groei. # Yn 'e -
wazze, in de groei zijn , merkbaar en 
zichtbaar groeien (van kinderen). Op 'e -
met je, wazze, op de groei maken , zijn , te 
groot maken, gemaakt zijn (van kleding
stukken voor kinderen, zodat ze bij het 
groeien van het kind blijven passen). ---> 

grued. 
'greuje, [grö:je] v. , greude, greud. Groeie, 

waakse; groeien . # - en bleu je, groeien 
en bloeien. - , weense. 

'greuswn, [grö:sem] adj . Groeisum; groei
zaam. 

grief, [gri.ef] s.m., grieven [gri .even] ; 
griif, [gri :f] s.m., griiven [gri :ven]. Be
swier, wrok; gri ef. 

'grieme, [gri.eme] v., griemde, griemd. 
Bargje, grieme; morsen, knoeien. Wat 
sitste der ta -n, wat zit je daar te morsen, 
knoeien. ---> dros j e, laargje. 

'griemer, [gri .emer] s.m., -s. Griemer; 
morser, knoeier. 

'gr iemkont; 'griempuere; s.m. Griemlap, 
baarch, tröch; smeerpoets, viezerik, vuil
poes. ---> drosbeest. 

'griemmank, [gri .emäqk] s.m. Gliemmank; 
mengelmoes, allegaar tje, samenraapsel. 

'griemmankje, [gri .emankje] V., griem
manke, griemmanke. Griemrnankje; tot 
een griemmank maken, dooreenmengen. 
# Griemmanke tOli, brokken turf ver
mengd met turfmolm. ---> griemmanktoif, 
moot, torf 

'griemmanktorf, s.m. Mot en brji tten; 
brokken turf vermengd met turfmolm . ---> 

griemmankje, moot, torf. 
'griempuere, s.m. , - , griemkont. 

griezel 

grien, [gri.en] adj. & s. n. Grien ; groen. In 
-en Paiske, een groene Pasen , een Pasen 
wanneer het al merkbaar lente is. -
begreud, met gras of groene planten be
groeid. De wiin spi ile troch it -, de wind 
speelt door het groen , de groene bla
deren. In hUs fers chule(d) yn it -, een 
huis verscholen in het groen , het (groe
ne) geboomte, de met (groen) gras be
groeide duinen. It jonge -, het jonge 
groen, de pas te voorschijn komende bla
deren, het gras dat na de win ter net weer 
begint te groeien. # Sà - as gos, zo groen 
als gras . ---> keu!. 

'grienfuer, s. n. Grienfoer; groenvoer. 
'grienich, [gri. enex] adj. Grienich; groe

nig. 
'Grienlaun, nom.prop. Grienlan; Groen

land. 
'Grienlaunförder, -[f:J:( r)der] s.m., -s. 

Gri en I an sfarjer; Groen I an d vaarder. 
'grienling, [gri. enlllJ] s.m., -en. Flaaks

fi nk; groenling. 
'griente, [gri.ente] s.m. Griente; groente, 

moeskruid. 
'grientebieuwr, s. m. Grienteman; groente

boer, groenteman. 
'grientesap, s. n. <Fr.:> Grientesop. 1. 

groentesap. 2. groentesoep. 
'grientetieuwn, s.m. Grientetun ; groen

tetuin . 
'grientewooin, s.m. Grientekarre; groente

wagen. 
griep, ---> grype. 
'grieuwel, [gri .klel] s. m. Grouwel; gruwel, 

afschuw. 
'grieuwlik, [gri .kllek] adj . Groulik; gruwe

lijk, gruwzaam, afschuwe]jjk. 
'grieuwswn, [gri.klsem] adj. Grousum; 

gruwzaam, gruwelijk, afschuwelijk. # 0 , 
grootje -I, 0 , li eve help! 

'grieve, [gri .eve] v., griefde, griefd; 'grii
ve, [gri:ve] v. , griifde , griifd. Sear 
dwaan, stekke; grieven. 

'griezel, [gri.ezel]; 'kriezel, [kri.ezel]; 
s.m. (vrijwel uitsluitend in combinatie 
met in en gin) . Grissel, krissel; griezel, 
kriezel, klein stukje. Infloze braid mooi 
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in - bûtfer, een fl interig, heel dun stu kje 
roggebrood met een piezeltje boter erop. 
-> pyzeltjen. 

grif, [grIf] adv. Grif; grif, stel lig. Wat -
taj aan, iets gri f, volmondig toegeven. Hy 
gie - aik mooi, hij gaat grif, vast en zeker 
ook mee. Gie er aik mooi ? Grif!, gaat hij 
ook mee? Gr if! , vast (en zeker)! 

'griffel, [grIfaI] s.m., -s . Griffe l; griffel, 
gri ft. 

'griffelje, [grIfaija] v. , griffeie, griffeie; 
'gniffelje, [gnIfa lja] v., gniffele, gniffele ; 
'groffelje, [grofa lja] v., groffele, grof
fe le; 'grövelje, [gr:J:valja] v. , groveie, 
groveie. In : - yn ... , rommelen, graaien, 
grabbelen in ... , ... zoekend, snuffelend 
overhoop halen. Hy griffele yn 'e spyker
bak, hij rommelde, graaide in de spijker
bak. By de daar groffele se yn 'e jasbLis 
om 'e kooi, bij de deur zocht ze graa iend, 
rommelend in haar jaszak naar de 
sleutel. - > omgroffelje. 

griffer'meerd, [grlfamLat] adj . Griffer
meard ; gereformeerd . 

'grüfy, [grIfi] s.m. , -'s . Griffy; griffi e, se
cretarie. 

griffier, [grlfi .ar] s. m. , -s. Griffier; grif
fier, secretaris. 

griif, s.m., -> grief 
'griinder, [gri:ndar] s.m., -s. Grynder; 

gri ener, huilebalk. 
'griinderich, [gri:ndarax] adj . Grynderich ; 

grienderig, grienig, huilerig. 
'griine, [gri:na] v., griinde, griind; 'gryne, 

[grina] v., grynde , grynd. Grine; grienen, 
huilen. 

'griive, V., -). grieve. 
'griize, v., -> glyse . 
'griizich, adj ., -> grysich. 
Gryk, [grik] s. m. , -en. Gryk; Griek, in

woner van Griekenland. 
'Grykelaun, nom.prop. Grikelan; Grieken

land. 
Gryks, [griks] s. n. & adj . Gryksk; Grieks. 

(It) - is in meujen taal, (het) Grieks is 
een mooie taaL De -e taal, de Griekse 
taal. 

grilk, [grilk] s.f , -eo Gril(k) ; strandloper, 
bepaald soort loopvogel. 

'grymas, [grimas] s. m., -sen. Grimas; gri-
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mas. 
'grymel, [grimal] s. m. Grimelgrammel; ge

kriel , gekrioel , gewemel. It wie der in -
fan fo lk, het was daar een gekriel van 
mensen, het krioelde, wemelde daar van 
mensen. 

'grymelje, [grimalja] v., grymele , gly mele. 
Grimel(grammel)je; grimmelen, krielen, 
krioelen, wemelen. I1 -nfan de fieuwlen, 
het krioelen van de vogels. De grymel
jende snieflakken, de warrelende sneeuw
vlokken. # - fan , wemelen van. -> tille. ft 
grymele der fan f isk en fieuwlen, het 
krioelt, wemelt daar van vissen en vo
gels. - > kryjûele, lVyme/je. 

'grymich, [grimax]; 'grimmieh, [grImax] ; 
adj . & adv. Grim(m)ich; grimmi g. 

'grimmelich, [grImalax] adj. Grimelich; 
groezelig, smoezelig, beduimeld. Hy 
sjocht der sa - Ul , hij ziet er zo groezelig 
uit. - > grûzelich, sutterich. 

'grimmieh, adj. & adv., - > grymich. 
'gryne, v., -> griine. 
grins, [grln(t)s] s.m., grinzen [grln (d)zan]. 

Grins; grens, scheidingslijn . 
Grins, [grIn(t)s] nom. prop. Grins; Gronin

gen (de stad). 
'grinsjochter, s.m. Grinsrjochter; grens

rechter. 
'Grinslander, -[landar] s.m ., -s. Grinslan

ner; Gronin ger, iemand die uit de pro
vincie Groningen afkomstig is. 

'Grinslaun, nom . prop. Grinslan ; Gronin
gen (de Ommelanden). 

grint, [grlnt] s.n . Grint ; grind, grint, kie
zels. 

'grinze, [grln (d)za] v., grinsde, grinsd. 
Grinzje; grenzen. # - aan, grenzen aan. 

'Grinzer, [grInzar] adj . & s.m. , -s. Grin
zer, Grinslanner; Groninger. 1. (als adj.) 
Gronings, betrekking hebbend op, af
komstig uit Groningen. 2. (als s.m.) in
woner van de stad Groningen. 

gryp, [grip] s.m. Gryp; gri ep, influenza. 
'grype, [gripa] (st. )v., greep [gre:p], gryp

te; grepen [gre: pan], grypt. Gripe; grij
pen, pakken, vatten. # - naai, grijpen 
naar , de hand uüstrekken naar. Ta -/7 le
ze, voor het grijpen liggen. -> taast. 

'grypich, [gripax] adj . Grip(er)ich; griepe-
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rig. 
grys, [gris] adj . Grii s; grijs. - hier, -e lof

ten, grijs haar, grij ze luchten. # Mulder 
syn aude -e grauwe, <Fr.> de älde grou
we grize; grappige benami ng voor de 
molen (in een raadselrijmpje). -> schier. 

'gryse, [grise] v., glyste, gryst; 'griize, [gri :
ze] v. , griisde, griisd. <Fr. :> Grize. 1. 
afschuw inboezemen, met afschuw ver
vullen. - , oongryse, toglyse. It g ly sf hill1 
ho't syn heil sfûern is, het vervult hem 
met afschuw hoe zijn vader gestorven is. 
2. hui veren, gruwen, ijzen. Hy gly St fan 
kaude, hij gruwt bij de gedachte aan de 
kou buiten, hij deinst terug voor de kou. 

'gryse, [gri se] s. m. In : De - gie him, ieuwr 
de grauwe, <Fr.> de gri ze giet him oer 
de grouwe; hij ijst ervan, het doet hem 
ijzen, het vervult hem met afsch uw. 

'grysich, [gri sex] adj . Grizicb ; grij zig, 
grijsacbtig. 

'grysich, [grisex] ; 'griizich, [gri:zex] ; adj . 
Gryslik; afgrijselijk, afschuwelijk, ijse
lijk. 

'grysjen, [grisjen] s.n. , grysj es [grisjes). 
Holder; hommel, naam van een onderfa
milie van de bijen . - , iinefonder, raid
kont, swetskont, wytkont. 

'gryslik, [grislek] adj. Yslik; griezelig. 
'grysmal, s.n. Grysmoal ; griesmeel. 
'grissen, s. plur. , -> gritsen . 
'gritsen, [grItsen ]; 'grissen, [grIsen] ; 

s.plur. Gritsen ; fratsen, grillen , kuren . 
groep, [grup] s.m. , -en. Groep; groep, aan

tal bijeenhorende personen of zaken . -> 

pluech. 
'groffelje, v. , - , griffe/je . 
grom, [grom] s.n, Grom; grom, bet in

gewand van vissen en vogels (dat men 
als afval bij bet schoonmaken weggooit) . 

grom, [grom] s. m. , -men. Grom; grom, 
grommend geluid. 

'gromdöve, s.m. Gromdobbe; kuil om het 
grom in te begraven (vroeger aanwezig 
bij bijna elk huis op Schiermonnikoog, 
waar velen visten). 

'gromme, [grome] v., gromde, gromd. 
Gromje; grommen, een dof brommend 
geluid maken . 

'grommelje, [gromelje] v., grommele, grom-

gruede 

mele. Grommelje; mompelen, binnens
monds, vrijwel onverstaanbaar spreken 
of zeggen. -> mompelje. 

groom, [gro:m] s.n. Groom; chroom. 
groot, [gro:t] s.n. Grot, groat; gort. # Wat

ter en -, watergruwel. -> grootwatter, 
krintjebree, serynebree. Dà huzen dà 
staie der as - yn 'e poot , die buizen staan 
daar schots en scbeef door elkaar. lenfan 
haver tat - kinne, iemand van baver tot 
gort kennen, iemand door en door ken
nen . -> gort, grûs, (sûpen)grotenbree. 

'grootfol, adj. Grotfol ; bomvol, boordevol , 
propvol , stampvol , stikvol, tjokvol. -> 

ooifol, op/wipje, opheffende, stampfol, 
stiiffol, tjokfol. 

'grootje, [gro:tje] intelj. , -> genacht, 
grieuwsum, gûedheid. 

'grootwatter, s.n. 1. Krintsjebrij ; water
gruwel. -> groot, krintjebree, serynebree . 
2. grotswetter ; gortwater. 

gros, [gros] s.n., -sen. Gros; gros, twaalf 
dozijn . 

gros'sier, [grosi.er] s.m. , -s. Grossier; gros
sier. 

grossierde' ree, [grosi .e(r )dere:] s.m., -ën. 
Grossierderij ; grossierderij . 

grot, [grot] s.m., -ten. Grot; grot. 
groten'bree, [gro:tembre:] s.m. Grotten

brij ; gortenbrij , gortenpap. -> sûpengro
tenbree. 

groten'mal, [gro:temal] s.n. Grotsmoal ; 
gortmeel, gruttenmeel. 

'grövelje, v. , - , griffe/je. 
groven, -> graf 
groze(ste), - , grozje. 
'grözje, [gr::>:zje] v. , ik grozje, do grozeste, 

do grozes fe [gro:zeste] , hy groze, hy gro
ze [gro:ze] , wy, j e, jimme, j à grozje; 
groze, groze; groze , groze. Gerskje, 
weidzje; grazen, van het gras in bet wei
land eten (van vee). # - /iete, laten 
grazen, laten weiden. - , gos, weidje. 

gróed, [grü.et] s.m. Groed(e), helm; groei, 
groeikracht. Der sit gin - yn dy jonge, er 
zit geen groei in die jongen, die jongen 
groeit niet. -> greu. 

'gróede, [grü.ede] s.m., -no <Fr.:> Groede. 
1. litteken. Jo het in gotten - yn it ge
sic/u, zij heeft een groot litteken in haar 



gruef 

gezicht. 2. indruk, spoor (in deze bet. 
alleen voorkomend als tweede lid van de 
samenstelling tjarkegruede). 

gruef, [grü .ef] s. m., grueven [grü .even]. 
Groef; groef, inkerving. # - enfeer, groef 
en veer, de groef en de daarin passende 
dunne lat. 

gruef, - ) grave. 
gruep, [grü.ep] s. m., -en: 'gruppe, [gröpe] 

s. m., -11. Groppe; groep, grup, de ge
metselde goot achter de koeien waarin de 
uitwerpselen en de urine worden opge
vangen. ) suzenane. 

gruet, [grü.et] s. m. , -en. Groet: groet. # In 
lasten -, een laatste groet, een afscheids
groet. Mooi f reeuwnlike gruet( en), mooi 
fole -en, met vriendel ijke groet (ter af
sluiting van een brief) . Mooi eilander -, 
met vriendehjke groet vanaf Schiermon
nikoog (ter afsluiting van een brief). 

'gruete, [grü.ete] v. , gruette , gruet. Groet
sje; groeten. 

'gruetenis, [grü.etenls] s. m. & interj ., -sen. 
<Fr.:> Groetni s. 1. (als s. m. ) groet, groe
ten. Ien de - dwaan, iemand de groeten 
doen. 2. (als intelj .) gegroet! (gezegd als 
welkomst- of afscheidsgroet). # Mooi 
(freeuwnlike) -, met vriendehjke groet 
(ter afsluiting van een brief). 

'gruppe, s.m., - ) gruep. 
'gruppel, [gröpel] s. m. , -s. Greppel ; grep

pel. 
'gruppelje, [gröpelje] v., gruppeIe, grup

pele. Greppelje; greppelen, greppels ma
ken (in) . 

'gruppelsade, s.m. Greppelseadde; uit een 
greppel gestoken zode. 

grUs, [grüs] s.n., gruzen [grü:zen]. Grus; 
gruis. # Yn, oon -, yn gruzen, aan , in 
grui s, gruzelementen, in stukken , kapot. 
-> barrels, pysjes. Yn - en groot slaan, 
kort en klein slaa n. 

'grózel, [grü :zel] s. m. , -s. Gruzel; grui zel. 
# Yn, oon -s, aan grui zels. 

grózele'minten, [grü: zelemlnten] s.plur. 
In : Yn, oon -, aan, in gruizelementen. 

'grózelich, [grü :zelex] ; 'grózich, [grü :
zax]; adj. Grûz(el)ich, gruzich ; groeze
lig, smoezelig, beduimeld. De keuks wie 
der sà -, in de keuken was alles zo groe-
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zelig, zag alles er zo beduimeld uit. -> 

grimmelich, sutterich. 
'grózelje, [grü:zalja] v. , gruzele, gnîzele. 

Gruzelje; gruizelen. 
gruzen, -> grus. 
'grózich, adj ., - ) gruzelich. 
'guchelje, [güxa lja] v., gûchele, gûchele. 

Gûchelje; goochelen. 
guds, [göts] s.m. , -en. Guds; knol, oud, 

slecht paard. 
guech(ste), - ) gain. 
gued, [gü.at] (in verbogen vorm ook gu

je(n) [gü.ja(n)], gûeje(n) [gü.aja(n)]) adj., 
adv. & s., -er, botter [batar]; -st, bast 
[bast] , best [b!:st]. Goed; goed, zoals het 
moet zijn , beantwoordend aan de eisen. 
Dat is gued, belfter, it baste, dat is goed, 
beter, het best. Hy is gued, gueder, it 
gûedste, hij is goedaardig, goedaardiger, 
het goedaardigst. Cûede, guje jieren, 
goede, goeie jaren . In gûeden, gujen 
fangst , een goede, goeie vangst. - weer, 
goed weer. It gûje, het ga je goed, het 
beste, tot ziens (afscheidsgroet). - ) gûje. 
Dat is -, dat is goed (dat is zoa ls het moet 
zijn ; dat is correct; ik ben het daar mee 
eens). It is us -, het is ons goed, wij zij 
het ermee eens, wij stemmen ermee in, 
wij stemmen erin toe. De stilte is my -, 
de stilte doet mij weldadig aan , doet mij 
bijzonder goed. God mei us - lVazze, God 
zij ons genadig. It is maar -, dat .. . , het is 
maar goed, het is een gunstige omstan
digheid , dat .. . As ik it - he IV, ais ik het 
goed, wel heb. It komt wal -, het komt 
wel goed, uiteindelijk zal alles zich ten 
goede keren. -, sà dogge wy it, goed, pri
ma, ui tstekend, afgesproken, zo doen we 
het. It foldoch t -, het bevalt goed, prima, 
uitstekend. In - jier, lVyk lind, <Fr.> in 
goed jier, wike lyn: ruim een jaar, week 
geleden. -> rUI/1 . Yn de - trooi jier dat er 
hier ne \Vene , in de ruim drie jaar dat hij 
hier nu woont. - wat, flink wat, vrij veel, 
tamelijk veel. - ) fiks, free\Va t. # Sà - as 
kûeke, <Fr.> sa goed as bole, koeke; door 
en door goed(aardig). Sà - as ... , zo goed 
als ... , vrijwel .. . It is sà - as op, het is zo 
goed als, vrijwel op. Sà - as neut, niks, zo 
goed als, vrijwel nooit, niets . ... krekt sà, 
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krekt gelyke - as ... , ... net zo goed als ... , 
zowel .. . als ... Fan binnen krekt sa, krek! 
gelyke - as fan butten, van binnen net zo 
goed als van buiten, zowel van binnen 
als van buiten. - en kwaid, - en sjued, 
goed en kwaad, het goede en het kwade. 
- en wal , goed en wel. - wazze f eur ... , 
goed zijn voor ... (dienen voor, tot ... (in 
ongunstige zin); het genoemde tot taak 
hebben). It fers lach met j e, der is de 
schrieuwer - feur, het verslag maken, dat 
is de taak van de secretari s. Wier - op ien 
lI'azze, weer goed op iemand, niet meer 
boos op iemand zijn. Dy ta - dwaan 
(00 /1 ), zich te goed doen (aan). Wal ta 
guede hawwe , iets te goed hebben (iets te 
vorderen hebben; iets te verwachten heb
ben). Haud it my ta guede, houd mij ten 
goede, neem mij niet kwalijk. I! - hawwe, 
het goed, wel hebben (een goed leven 
hebben; het bij het rechte eind hebben , 
gel ijk hebben). - , bast, batter, freed, 
hOle. 

gued, [gü.at] s.n. Goed (alleen in bet. 1), 
guod (niet in bet. 1); goed. 1. bezit, be
zittingen, have. Hy het fa le -, hij heeft 
veel bezi ttingen. 2. goederen. I! - ieuwr
lade , de goederen overladen . 3. kleren, 
kled ing; inz. als tweede lid van een sa
menstelling, zie: badgued, daidsgûed, 
eeulVndergûed, pinkstergûed, reeuwgûed, 
ryngûed, snaunsgued, straungued. Myn 
baste -, mijn beste goed, mijn beste kle
ren. 4. stof, weefsel; ook voor: textiel in 
het algemeen (inz. als tweede lid van een 
samenstelling, zie: bedgûed, ferstelgûed, 
keugued, Iinnengûed, streepjesgûed, 
strykgûed, waaskgûed, lVytgued, 1V01-

gûed). In meu stok donkerblau -, een 
mooi stuk donkerblauw goed, een mooie 
lap donkerblauwe stof. 5. spul , allerhan
de di ngen; inz. voorkomend in de vaste 
verbinding hierna en als tweede lid van 
een samenstelling, ter aanduiding van 
een geheel van gelijksoortige dingen, zie: 
bûelgued, degelgued, elderengûed, hUs
jesgued, kap-en-ponegûed, (kiize)poet
sersgûed, lerengued, pootgued, reu vers
gued, riizegued, rukkersgûed, satgued, 
sclzûttelgued, sliindersgûed, snofgûed, 

guedkaipte 

spylgued, stiengûed, stokgued, sukker
gued, swietgued, teegued, wetengûed . -> 

geree, spil; ook ter aanduiding van een 
geheel van levende wezen s (i nz. (kleine) 
kinderen en jonge dieren) , zie: fi euwle
gûed, jonggûed, lammegued, lytjgûed . -> 

folk . # It Iytje -, het kleine goed (de (klei
ne) kinderen ; de jonge dieren). -> Iytj-
gûed . .. . en sok -, <Fr.> ... , en (mear) sok 
guod; ... , en dergelijke. ' sa, sawat, spil . 
Mege, spinders en sok -, muggen, spin
nen en dergelijke. 

'g6eddwaan, onregelm.v. Goeddwaan; goed
doen. 

guede, - , gued. 
'g6edens, [gü.adan(t)s] s.m. Goedens; goed

heid. # Yn -, <Fr.> yn goeden s; goed
schiks. 

gueder'bast, [gü.adar]- s. In: Ut -, <Fr.> ut 
goederbêst(ens); om, uit bestwil. - , bast. 

'gtiedfiine, st. v. Goedfine; goedvinden. 
'gtiedfIinen, s.n . Goedfinen ; goedvi nden. # 

Mooi, sonder ien syn -, met, zonder ie
mands goedvinden, toestenmllng, wel
nemen . Hy het dat dien naai syn (oo in) -, 
hij heeft dat naar eigen goedvinden, 
goeddunken gedaan. 

'g6edheid, [gü.athe. jt] s.m. Goedens; goed
heid. # Grootje -I, 0 -I, grote goedheid !, 
hemelse goedheid!, lieve hemel! , li eve 
help ! 

'gtiedich, [gü.adax] ; 'g6edJik, [gü.a(d)lak] ; 
adj . Guodlik; goedig, goedaardig, goed
.hartig . 

'g6edichheid, [gü.adaxhe .! t] s.m. Goedich
heid; goedigheid. # Yn 'e -I, <Fr.> yn 'e 
goedichheid !; in godsnaam!, in vredes
naam ! 

g6ed'jeeuwsk, -[jqlsk] adj . Goederjousk; 
goedgeefs, gul , mild, royaal, vrijgevig. 

gtied'jeeuwskens, -[je.!cIskan(t)s] s. m. Goe
derjousken s; goedgeefsheid, gulheid, 
mildheid, vrijgevigheid. 

g6ed'kaip, -[ka! p] adj. , -er, -st. Goedkeap; 
goedkoop. # Gûedkaip ['gü.atkaip] is 
faak jûerkaip, goedkoop is vaak duur
koop, met goedkope waar komt men vaak 
bedrogen uit (zodat men uiteindelijk toch 
nog iet duurs moet aanschaffen). 

gued'kaipte, -[kaipta] S. I11 . Goedkeapens, 



guedkeure 

goedkeapte; goedkoopheid, goedkoopte. 
'goedkeure, v. Goedkarre; goedkeuren. 
'goedkeuring, -[kö.erlIJ] s. m. Goedkar

ring; goedkeuring. 
glied'laaks, -[la:ks] adj . Goederlaaks; goed

lachs. 
'goedleze, onregelm. v. Goedlizze; goed

leggen, zo neerl eggen als het behoort. 
'guedlik, adj ., 'guedich. 
'gliedmetje, onregelm. v. Goedmeitsje; goed

maken . # It mooi ien -, <Fr.> it mei 
immen öfmeitsje; een geschil, een ruzie 
met iemand bijleggen. 

'guedprate, v. Goedprate; goedpraten, ver
goelijken , verschonen. 

'goedschiks, -[sxIks] adv. Goedskiks, yn 
goedens; goedschiks, vrijwillig. 

'gliedseze, onregelm.v. <Fr.:> Goedsizze. 
1. goedkeuren. Sees my gûed, keur goed 
wat ik doe, bevestig mij in wat ik doe. 2. 
in : - feur, borg staan voor. 

gued'tiids, -[ti:ts] adv. Yntiids, betiid ; bij
tijds, vroeg. 

'guedtinke, onregelm.v. Goedtinke; goed
dunken . Hy docht sà as it him guedtinkt, 
hij doet zoals hem goeddunkt. 

guegen, - , gain. 
guen, [gü.en] ; gun, [gön] (alleen in bet. 2); 

gunt, [gönt] (alleen in bet. 2); num. & 
pron.indef. <Fr.:> Guon . 1. (als num., in 
combinatie met een meervoudig zelfstan
dig naamwoord) enige, enkele, sommige. 
Gûen dingen, minsken, enige, enkele, 
sommige dingen , mensen. 2. (als 
pron.indef. in zelfstandig gebruik) eni
ge(n), enkele(n), sommige(n). Der binne 
guen, gun, gunt dà't seze ... , er zijn 
enigen , enkelen , sommigen die zeggen 
... , er zijn er die zeggen ... dà 't. Gûen 
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fan dà 't der stûegen, enigen , enkelen, 
sommigen van die daar tonden. Gûen 
seze dit, eeuwren dat, sommigen zeggen 
dit, anderen dat. Der binne gûen, gun, 
gunt dà 't wy nach wal brukke kinne, er 
zijn er enige, enkele (boeken, planken, 
schroeven) die we nog wel kunnen ge
bruiken . -> sommige . 

'guezje, [gü.ezje] v. , gûeze, gueze . (Fer)
hunje; vergu izen . 'fergûezje . 

'guje, [gü.je] interj . Goeie, it bêste; het ga 
je goed, het beste, tot ziens (afscheids
groet) . Ne, -I , nou, het beste! - , gued. 

gulp, [gölp] s.m. , -en. Gulp; gulp, voor-
sluiting in een broek. -> split. 

'gummy, [gömi] s.n. Gummy; gummi. 
'gummyring, s.m. Gununyring; gummiring. 
'gummyslang, s.f. Gummyslang; gummi-

slang. 
gun, pron.indef. , - , guen. 
gunt, pron .indef. , - , guen. 
gust, [göst] adj . Gust ; gust, vaar, niet drach

tig (van vee) . 
gut, [güt] s.m., -ten. Gût; guit, olijkerd, 

schalk, snaak. 
guts, [göts] s.m., -en. Guts; guts, holle bei

tel. 
'gutse, [götse] v. , gutste, gutst. Gutse; gut

sen, met een guts uitsteken, uithollen. 
'gutsgat, s. n. , - , geutsgat. 
'gutstien, [göt]-; 'geutstien; s. m. Goat

stien; gootsteen. 
'guttich, [gütex] ; 'kuttich, [kütex]; adj. & 

adv. Gutich; guitig, olijk, schalks, snaaks. 
'gózegapje, [gü:zegapje] v., guzegope [gü:

zeg3:pe], guzegope. Giizje, giisgobje; 
ginnegappen, grinniken. -> gyzje, nak
kerje . 

guzegope, - , gûzegapje. 



H 
hà, [ha] interj . 1. Ba; ba, bah, uitroep van 

afkeer of walgi ng. - } bà, boe, poe. -, wat 
stank it der! , ba(h), wat stonk het daar! 
2. ha; ha, manier om lachen uit te druk
ken (vrijwel uitsluitend gebruikt in her
haling) . -, -, -! Der wes lake, ha, ha, ha! 
Er werd gelachen. 

hà, onregelm .v. , -> hawwe. 
hà, -> hawwe. 
haai, s. m., - } hooi. 
haai, s. n. , - } hai. 
'haaibaai, [ha :! ba: iJ s.m. & s.f. , -en. 

Heibei , haaibaai ; heibei , haai (e)baai, ba
zige, kijfzieke vrouw. 

'haaie, v., -> haie . 
'haakje, [ha:kja] v., hake, hake. Haakje, 

hake; haken, één van de fraaie handwer
ken doen. It audminsk sit to -n, de oude 
vrouw zit te haken . 

'haakjen, s.n. Haakjern ; haakgaren. 
'haakpin, s.f. Haakpin ; haakpen. 
'haakwerk, s.n. Haken ; haakwerk. 
haal, [h a: l] s. m., halen. Haal ; haal , getakt 

ijzer waaraan men de ketel boven het 
vuur hangt. 

haal , [ha :l] s.m. Haal ; haal , ruk, trek. # 
Oon 'e - gain, aan de haal gaan, het op 
een lopen zetten. In - dwaan, een ruk 
(aan iets) geven ; flink opschieten met het 
werk, goede vorderingen maken. Ien in -
jaan, iemand een haal, veeg, oorvijg ge
ven. len in - ut 'e mok jaan, iemand een 
veeg uit de pan geven (uitdrukking inz. 
gebezigd onder zeelui , ontstaan uit het 
gebruik iemand het laatste restje koffi e 
uit de mok in het gezicht te werpen). 

' haalmös, s.n. Haalmês; haalmes, boom
mes. -> sneel11os. 

haan, [ha: n] s.m ., hanen. Hoanne; haan 
(alleen voorkomend als laatste lid van de 
samenstelling sprinkhaan).-> hone. 

'haarhommer, s.m., -> harhol11mer. 
'haarje, v., -> harje. 
'Haarlem, [ha:rh;m] nom.prop. Haarlim ; 

Haarlem. -> Jast, Jastsitte. 

haarlemmer'uJje, [ha: r1Emar]- s.m. Har -
meroalje; haarl emmerolie. 

'haarpaid, s. n. , - } harpaid. 
'haarspit, s. n. , -> harspit. 
'haarstook, s.m., -> harstook. 
haas, [ha: s] s. m., hazen. Hazze; haas, be

kend knaagdier. 
'haasdert, [ha:zda(r)t] s.m. In: Op - wazze, 

op de hort zijn , de straat op zijn . -> 

fle chler, fli tter, rittel. 
haast, [ha:st] s. m. Haast; haast, noodzaak 

of dran g om snel te werk te gaan. # Yn -, 
in haast. Yn 'e -, in deer) haast. - hawwe, 
haast hebben (geen tijd hebben (van per
sonen); niet kunnen wachten , geen uitstel 
kunnen lijden (van zaken)). Der is - by, 
er is haast bij , het kan geen uitstel lijden . 

'haastich, [ha: stax] adj. & adv. Hastich ; 
haastig. 

'haast je, dy [ha: s(t)ja] v., ik haast j e 
[ha:s(t)ja], do haasteste, hy /waste, ~'Y, 

j e, jimme, jà haastje[ha: s(t)ja] ; haaste, 
/waste . Jin haast je; zich haasten . 

haat, [ha:t] s. m. Haat; haat. # - en nyd, 
haat en nijd . 

'haatlik, [ha:tlak] adj. & adv. Haatlik; ha
telijk. 

'haatlikheid, -[hE. i t] s. m. , -heden -[he: 
dan] . Haatlikheid; hatelijkheid. 1. het ha
telijk zijn. 2. iets grievends of kwetsends; 
inz.: grievende of kwetsende opmerking. 

ha'byt, [habit] s.n. Habyt; habijt. Himmel 
yn 't - , <Fr.> himmel yn 't habyt; netjes 
in de kleren . 

haf, [h af] s.n. Hof; hof, kerkhof. - } hof, 
hoof, tjarkhaf 

'hatTelje, [hafa lja] v., haf/de, haf/de. Haf
felje; met vreemde kaakbewegingen of 
met tandeloze mond eten. 

haft, [haft] s.n. , -en. Hêft ; heft, hecht. # It -
yn haune hawwe, haude, het heft in han
den hebben, houden. -> swetshajten. 

hage'dis, [ha:gadIs] .m. & s.f., -sen (a ls 
s.m .) , -se (als s. f.) . Hagedis; hagedis. 

'hagedoren, [ha:ga]- s.m. 1. Dlindoarn; 



hagel 

duindoorn . 2. hagedoarn ; hagedoorn , 
meidoorn . 

'hagel, [ha:gel] s.m. Hagel, hei l; hagel , 
neerslag in de vorm van ij skorrels. 

'hagelbeu, s.f. Hagelbui , heilbui ; hagelbui . 
'hageljacht, s. m. Hageljacht, heiljacht; 

hageljach t. 
'hagelje, [ha:ge lje] v., hagele, hagele . 

Hagelje, heilje; hagelen. 
'hagelslach, s. m. (Sûkelade)strui sel , rûgel

tsjes: hagelslag, (anijs- of chocolade)
strooisel voor op beschuit of brood. 

'hagelstien, s. m. Hagelstien, heil stien ; ha
gelsteen. 

'hagelwyt, adj. Hagelwyt; hagelwi t. --> 

krytwyt, mulkwyl, sniewyt, spien vyt. 
hai, [haiJ; haai, [ha:i ]; s.n. Hea ; hooi . 
'haiapper, s. m. Hea-oper; hooiopper. 
'haibezem, s.m. Heabiezem; bezem waar-

mee her en der verspreid hooi bijeen ge
veegd wordt. 

'haiblak, s.n. Heablok; hooimijt, hooi
schelf. 

'haibreu, s.m. Heabroei; hooibroei . 
'haie, [hale] v. , haide, haid; 'haaie, 

[ha:le] v., haaide, haaid. Haaie; hooien. 
'haifak, s.n. Gol(le); hooivak. - , gal. 
haifaks'daar, s.f. Reedsdoar; grote schuur

deur. --> reedsdaar. 
'haifork, s.f. Heafoarke; hooivork. 
'haijaan, onregelm.v. Heajaan; hooi voe

ren (aan het vee) . 
haik, [halk] s.m., hekken [hEken]. Heak; 

haak. In lytjen -, een kleine haak, een 
haakje. De huem op 'e - ieze, de hoorn 
(van de telefoon) op de haak leggen. De 
frees is ut 'e -, het haakje is uit de trens 
(geschoten). In werm aan 'e - dwaan , een 
worm aan de (vis)haak, (vi s)hoek doen. 
--> ooniezje. # Hekken en eigen, ueze, 
haken en ogen, problemen, moeilijkhe
den. Der is waf net yn 'e -, er is iets niet 
in de haak, er is iets niet zoals het hoort 
of betaamt. Ut 'e - wazze, <Fr.> ut 'e 
heak wêze; niet zijn zoals het hoort of 
betaamt. trees. lt kakemint UI 'e hek
ken hawwe, een ontwrichte kaak hebben. 
Dy if kakemint ut 'e hekken gap j e, laakje, 
<Fr.> jin de mûle ut 'e heakken gapje, 
lai tsje; heel erg moeten gapen, lachen. 

184 

Dy de bek ut 'e hekken schelde, <Fr.> jin 
de bek ut 'e heakken skelle; verschrik
kelijk aan het schelden zijn . 

'haikeurs, s. m. Heakoarts; hooikoorts. 
'haikje, v., - , hekje. 
haiks, [haiks] adj. & adv. Heaks; haaks. 
hail , [hall] adj . & adv. (in bet. I) & prep. 

(i n bet. 2) Heal; half. 1. (als adj . & adv.) 
de helft van , voor de helft. In -en bale, 
een half brood. It -e darp , het halve dorp, 
zo goed als a ll e dorpsbewoners. Dar is 
net - sa gued, dat is niet half zo goed, 
lang niet zo goed. Dat is net - mair fer
freeuwd, <Fr.> dat is net heal mear 
fertroud; dat is lang niet meer te ver
trouwen (bijv. ijs) . Dat bin ik - ferje tten, 
dat ben ik half, vrijwel vergeten. 2. (als 
prep.) op de helft van. It is ne - april, het 
is nu half april , medio april , we zijn nu 
halverwege de maand april. - ien, Ma, 
etc., <Fr.> healwei ienen , healwei twaen, 
etc. ; hal f een, half twee, etc. # Hai! .. . , 
hai! ... , half ... , half ... , voor de ene helft 
dit en de andere dat. - saut, - sukker, half 
zout, half suiker. Wat - en - Ivyte , iets 
half en half weten, iets bijna zeker weten . 
Ta -e, ten halve. Ne binne wy nach ta -e 
en ta hele, nu zijn we nog even ver. War 
- wazze, <Fr.> wat heal (by de tiid) wêze; 
niet helemaal fit zijn , zich niet helemaa l 
lekker voelen . --> fluch, spil. Ja is maar 
in - minsk, zij is maar een half men s, zij 
is lang niet fit. - daid, naiken, halfdood, 
halfnaakt, bijna dood, naakt (bij over
drijving). --> braid, Ms, mone. 

'hailap, s.f. Healeppe, healodde, heasplit
ter; hooigraaf, hooi spade. - , splitte. 

'hailaun, s. n. Healän; hooiland. - , mooi
laun. 

hail'bakken, -[baken] adj. Healbakken; 
halfbakken . 

hail'bezich, -[be:zex] adj . Healwoeksen; 
halfwassen, halfwas. In hailbeûgen ien, 
een halfwas , half volwassen leerling, 
aankomend werkman. In hai/bezigen 
jonge, een hulpje. - , hailweensen. 

'hailblóed, -[blü.et] S. I11 ., -en -[blü.eden]. 
Healbloed; halfbloed. 

'hailbruer, s .m. Healbroer; halfbroer, hal
ve broer. 
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haile, -> hail. 
'haiJewooi , [ha i levo: i]; 'hailewoois, [hai

levo:is] ; adv. Healwei ; halfweg, halver
wege. 

'hailewooin, [hai Ie ]-; 'hellewooin, [hEle]-; 
s. m. 1. Understel fa n in wein ; onderstel 
van een wagen. 2. ma llejan; hellewagen, 
mallejan, wagen voor het vervoeren van 
lange, zware lasten (bijv. boomstam
men). l à binne mooi de - naai straun ta, 
zij zijn met de mallejan naar het strand 
(om een voer aangespoelde lange boom
stammen, balken of pl anken op te halen). 

'hailewoois, adv., -+ hailewooi. 
' hailgair, adj . Healgear ; halfgaar. In -en 

ien, een halve gare, een malloot, een rare 
snijboon. 

'hailieuwre, s. n. Healoere; halfuur. 
hail'jier, s. n. Healjier; halfjaar. 
hail'slachtich, -[slaxtex] adj . Healslach-

ti ch; halfs lachtig. 
hail'slyten, -[sliten]; hail'slytsk, -[slitsk] ; 

adj . Healsliten; halfs leets, tweedehands. 
-+ n-vadehauns. 

haiJ'slytsk, adj ., -+ hailslyten. 
'hailsoster, s.f. Healsuster ; halfzuster, hal

ve zuster. 
'hailsteek, s.m. Healstek, healslach; half

steek, halve steek (bepaalde zeemans
knoop). -+ steek. 

' haiJstiens, -[sti .en(t)s] adj . Healstiens; 
halfsteens. 

'hailstooks, -[sto:ks] adv. Healstök(s); half
stok. 

'haiJtee, s.n . Healtij ; halftij . 
'hailtjoster, s. n. Healtsjuster ; halfdonker, 

halfdui ster, schemerdonker. 
hail'weensen, -[ve: n(t)sen] adj. Healwoek

sen; halfwassen. - , hailbezich. 
hail'wys, adj . <Fr. :> Healwiis. 1. niet goed 

wijs, niet goed bij zijn verstand. -+ wys. 
2. belachelijk, bespottelijk, dwaas, zot. 

hail'wysling, s. m. Healwizeling; dwaas, 
dwaze, zot. -+ wysling . 

hail'wyzens, -[vizen(t)s] s.m. Healwizens, 
healwizichbeid; dwaasheid, zotheid, be
spottelijkheid. 

'hairnyt, s.m. Heamyt ; hooimijt. 
'ha irnond, s.f. Haaimoanne; hooimaand, 

juli. 

hakke 

'haipe, [haipe] s.m., -n; haip, [haip] s. m. 
(a ll een in de uitdrukki ng ta haip); heup, 
[hö:p] s.m. « Ned.), -en. Heap ; hoop, 
bul t, stapel. # In -, een hoop, veel. -+ 

berch, bulte, heupen. Der is in - ferloren 
gien , er is een hoop verloren gegaan. In -
jild, een hoop, een grote hoeveeLheid 
geld. In - ben, folk , een hoop, een menig
te k inderen, mensen .... by de -, by -n, ... 
bij , met hopen, bij de vleet, in overvloed. 
Snofgued by de -, snoepgoed in over
vloed. Bueken by -n , boeken bij de vleet. 
Ta haipe, ta /w ip, te hoop, op een (ge
ordende) hoop. Der leze olegerre dinne
takken ta haipe, ta haip, daar liggen 
allemaal dennentakken te hoop. Ta hai
pe, ta /w ip rone, te hoop lopen. It folk 
roonde ta haipe, ta /w ip, het volk liep te 
hoop, er ontstond een oploop. -+ tI"oft. 

'haipje, [haipje] v. , haipe, haipe. Heapje; 
hopen, ophopen. 

'hairaamt, s.n . Hearamt; hooiraam. 
hais, [hai s] adj ., haizer [hai zer] , -t. Heas; 

hees, schor. In haizen stim, een heze 
stem, een hees stemgeluid. 

'haischtill, s.f. Heaskuorre; hooischuur. 
'haiseeuwder, s. m. Heasouder ; hooizolder. 
'haisied, s.n. Heasied; hooizaad. 
haist, adv., - , hast. 
'haitiid, s.m. Haaitiid; hooitijd . 
'haiwooin, s. m. Haaiwein, heawein ; hooi

wagen. 
'haizens, [hai zen(t)s] s.m. Heazens; hees

heid. 
'haizje, [hai zje] v., haize, haize. Heazje; 

prikkelen (van de keel). De reek haize 
my yn 'e keel, de rook prikkelde mijn 
keel, door de rook kreeg ik een prikke
ling in mijn keel. # Dat haize him net, 
dat lust hij heel graag. -+ meie. 

'hakblak, [hagbliik] s.n . Hakblok; hakblok. 
'hakke, [hake] s.m., -no Hakke; hak. 1. hiel 

van de voet. 2. hakstuk, hielstuk (van een 
schoen, laars) . 3. dat deel van een kous, 
sok dat de hiel bedekt. 4. hakvormig uit
steeksel beneden aan de achterkant van 
een voorwerp. De - fa n it ruer, fan 'e 
seen, de hak van het roer, van de zeis. # 
It het net fale om 'e -n, het heeft niet veel 
om de hakken, om het lijf, het heeft niet 
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veel te betekenen. De -n lichtje, zij n 
hielen lichten , de hakken laten zien, zich 
uit de voeten maken. Mooi de -n ieuwr 
de s/ait komme, met de hakken over de 
sloot komen, het net halen, op het nip
pertje slagen. It is yn 'e -n sake, <Fr. > it 
is yn 'e hoas, om 't gat gearsakke; het 
heeft een zacht ei nde genomen, het is een 
zachte dood gestorven. -n op spylje mot
te , zich moeten haasten, voort moeten 
maken, op moeten schieten. - , klas. 

'hakke, [haka] s. m. In : len in - satte, ie
mand een hak zetten, iemand nadeel be
rokkenen . 

'hakke, [haka] v., hakte, hakt. Hakje; 
hakken, houwen . It hakte heeuwt, het ge
hakte hout. 

'hakke, [haka] v. In: Ik si / dy wat -, <Fr.> 
ik sil dy wat hakje; daar bedank ik feeste
lijk, stichtelijk voor, ik zou je bedanken , 
dat doe ik onder geen beding, daar wi l ik 
niets van weten. --> kaunt, tankje. 

'hakkebyter, -[bitar] s.m. , -s. Hakkebiter; 
keffer, bijtgraag hondje (ook gebruikt als 
scheldnaam voor personen). 

'hakkeling, [hakallIJ] s.m., -en. Hokkeling; 
hokkeling, pink, éénjarig kalf. 

hakken, --> heuk. 
'hakkenkruk, [häkalJkrök] s.m. , -ken. Hak

ken kruk, knoffelhakke; kruk, brekebeen, 
stoethaspel . 

'hakketakje, [häkatäkja] v. , hakketakke, 
hakketakke. Hakketakje; hakketakken, 
hakketeren, kibbelen, krakelen. --> hik
hakje. 

'hakleer, s.n. Haklear ; hakleer (aan een 
schaats). 

'haljetrewalje, [haljatravalja] adv. Halje
trawalje; hals over kop, in aller ijl , over
haast. Jà bil1lu - futgien, zij zijn hals 
over kop vertrokken. --> hals, hupstups, 
reddenvy/en. 

halm, [halm] s.m.; 'halmen, [halman] 
s.plur. ; helm, [hE:l m] s.m . ..... . Helm; 
helm, helmgras, een soort van rietgras 
(waarmee de duinen worden beplant om 
het verstui ven van het zand tegen te 
gaan). 

'halmbreeuwder, -[bn:.ydar] s. m . ..... , -s. 
Helmbreider; man die matten breidt van 
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helm. 
'halmbreeuwdersflint, -[bn:.ydars] - s. m. 

..... . Helmbreidersflint ; steen die bij het 
breien van een ha/mmat gebru ikt wordt. 

'halmbreeuwdersfolkjen, -[bn:. ydafs]
s. n ...... , <veracht.>. Helmbreidersfolkje; 
het volkje van de halmbreeuwder(s) (de 
gezamenlijke ha/mbreeuwders; de ha/m
breeuwder en de zijnen, en zijn gezin). 

'halmbreeuwje, v . ..... . Helmbreidzje; mat
ten van helm breien (dit werk werd veel 
gedaan door de wachters van de li cht
toren). De freeuwjue d sieten tà -n, <Fr.> 
de froulju sieten te helmbreidzjen; de 
vrouwen zaten matten van helm te brei
en. 

'halmbreeuwster, -[bn:. ystar] s.f. ..... , -s. 
Helmbreidster; vrouw die matten breidt 
van helm . 

'halmen, s.plur. , --> halm. 
'halmmat, s. f. ..... . Helmmatte; van helm 

gebreide mat. 
'halmsneje, v . ...... Helmsnije; helm snijden 

(om er matten van te kunnen breien ; wie 
helm sneed, had de verplichting nieuwe 
helm aan te planten). De manjued wiene 
oon 't -n, <Fr.> de manlju wienen oan 't 
helmsnijen; de mannen waren helm aan 
het snijden. 

'halmsnejer, -[sne:jar] s.m . ..... , -s. Helm
snijer ; wie helm snijdt (om er matten van 
te kunnen breien). 

'halmtried, s.m. & s.n. Dunkram; zand
zegge. 

hals, [hal(t)s] s.m., halzen [halzan] . Hals; 
hals. In eeuwnneuzelen -, een onnozele 
hals, een sukkel , een bloed. # - ieuwr (de) 
kap, hals over kop, overhaast, in aller ijl. 
--> haljetrewalje, hupstups, redden vylen. 
Jà binne - ieuwr (de) kap de daar ut 
rake, zij hebben hals over kop het huis 
verlaten. len om 'e - fale, iemand om de 
hals va llen, vliegen, iemand omhelzen. 
Om - bringe , om hals brengen, om het 
leven brengen, ombrengen. Dy wat op Ie 
- hel je , zich iets op de hals halen, iets 
(onaangenaams) over zich brengen. --> 

eerm, hunger, nake. 
'halsduek, s. m. Halsdoek; halsdoek. 
'halte, [halta] s.m. , -s. Halte; halte. 
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ham, [ham] s.m. Skinke; ham, vlees van 
een varkensbout. --> scheintjen. 

'hamster, [h am(p)star] s.m., -s. Hamster ; 
hamster. 

'hamsterje, [ham(p)starja] v., hamstere, 
hamstere. Hamsterje; hamsteren. 

'hanbakje, [h ambakja] v. , hanbakke, han
bakke. Omdreutelje; dralen , talmen . (vgl. 
Fr. hanbakke 'met handslag loven en 
bieden (inz. op de markt)'). là sitte der 
maar ta -n, zij zitten daar maar en doen 
ondertussen niets. --> piipeklaarkje. 

'handich, [handax] adj. & adv. Handich; 
handig. # In handig en jonge, een op
geschoten jongen, knaap. 

'handichheid, -[hE.it] s. m., -heden -[he:
dan] . Handichheid; handigheid. 1. het 
handig zijn. 2. iets dat handig is. 

'handóek, [han]-; 'haundóek; s. m. Han
doek; handdoek. 

'hangelslat, [halJal]- s. n. Hingelslot ; hang
slot. 

'hanger, [hät.Jar] s.m. , -s. Hinger; hanger, 
oorhanger, oorbel. 

'hangerich, [halJarax] adj. Hingerich ; han
gerig, lusteloos, druilend. 

hange(ste), - , hingje. 
'hangiizder, [hal)]- s.n. Hangizer; hang

ijzer, heugel. # It blieuwt in -, het blijft 
een heet hangijzer, een netelige zaak. 

'hangkast, [hät.J]- s.m. Hingkast; hangkast. 
'hangklak, [hru)]- s.f. Hingklok; hangklok. 
'hanglamp, [halJ]- s.f. Hingellampe; hang-

lamp. 
'hangmat, [halJ]- s.f. Hingelmatte; hang

mat. 
'hangplant, [hät.J]- s.m. Hingelplant; hang

plant. 
'hanne, [hana] adv. Hinne; heen. Ik mot 

gau -, <Fr.> ik moat gau hinne; ik moet 
er gauw heen, ik moet er gauw naar toe. 
Wa wil -?, <Fr.> wa wol hinne?; wie wil 
erheen, wie wil er naar toe? H y - (en wat 
seich er der?), hij erheen, hij er naar toe 
(en wat zag hij daar?). Der gie se -, daar 
gaat ze heen, daar gaat ze naar toe. Wer 
gie se -?, waar gaat ze heen, waar gaat 
ze naar toe? Wer motte wy mooi dit gued 
- ?, waar moeten we met dit spul heen, 
waar kunnen we met dit spul terecht? Hy 
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wet net wer't er mooi de jaunen - mot, hij 
weet geen weg met de avonduren, hij 
weet niet wa t hij in de avonduren moet 
doen , hij weet zich met de avonduren 
geen raad. De krant der - leze, <Fr.> de 
krante der hinne lizze; de krant neer
leggen , wegleggen. (Der) ... hanne leze, 
<Fr.> der ... hinne lüze; er ... bij liggen. 
Hy scharrele der raar -, <Fr.> hy skar
relet der raar hinne; hij scharrelt, loopt 
op een wonderlijke manier (verder) . Der 
maar wat - schrieuwe, seze, <Fr.> der 
mar wat hinne skriuwe, sizze; zomaar 
wat, in het wilde weg wat schrijven, zeg
gen. Der - drieuwe, <Fr.> der hinne 
driuwe; zachtjes (voort)drijven. Der -
fjain , <Fr.> der hinne f1eane; vliegen, 
omvliegen, voorbijvliegen (van de tijd). 
Der - gliide, <Fr.> der hinne glide; 
(zacht) heenglijden, ongemerkt verlopen 
(van de tijd). la is al seks mond -, zij is 
al zes maanden heen, zwanger. Al in stok 
- wazze, al een flink stuk, al flink op
geschoten zijn. # - en wier, heen en weer, 
af en aan. - en wier fore , riide , heen en 
weer varen, rijden. - en wierom, heen en 
terug. - en wierom nooi Grins, nooi 
Grim - en wierom, heen en terug naar 
Groningen. Roon -I, loop heen! , loop 
naar de maan! --> heer, ieuwr, om, sawat, 
troch. 

'hannebreuje, v. <zeldz.>. In : Dat mei wat 
-, <Fr.> dat mei hinnebruie; dat is tot 
daar aan toe, dat is zo erg nog niet. 

'hannegain, onregelm.v. Hinnegean ; heen
gaan. l a is fannacht hannegien, zij is 
vannacht heengegaan, gestorven. lieren 
gingen -, er gingen jaren heen, voorbij . # 
- ta ... , gaan ... (waarvoor eerst een be
paalde afstand moet worden afgelegd). 
Hy ging hanne ta fiskjen, keurjen, paaz
jen, reeronen, swommen, hij ging vissen , 
wandelen, pootjebaden, schaatsen, zwem
men ; lett. : hij ging naar de sloot, naar 
buiten , naar de ijsbaan, naar de zee om 
er te vissen , te wandelen, te pootjebaden, 
te schaatsen, te zwenU11en. Da moste 
maar 'reis - ta sjain, je moet er maar 
eens gaan kijken , je moet er maar eens 
een kijkje gaan nemen. - en ... , heengaan 
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en .. . , de handeling van ... aanvatten 
(waarvoor eerst een bepaa lde afstand 
moet worden afgelegd). Jà gingen - en 
bewoken it graf, zij gingen heen en 
bewaakten het graf lett.: zij gingen naar 
het graf om het te bewaken. De jong es 
gingen hanne en moken in snieman, de 
jongens maakten een sneeuwman ; lett.: 
de jongens gingen er op uit om een 
sneeuwman te maken . - mooi, heengaan 
met, kosten (van geld of tijd). Der gie 
hûnderl geeulVne, in jier mooi ham/e, 
daar gaat honderd gulden, een jaar mee 
heen. 

'hannekommen, s. n. Hinnekommen; heen
komen. /n gued - sikje , een goed heen
komen zoeken. 

'hannereis, s.m. Hinnereis; heenreis. 
'hannewooi, s. m. Hinnewei; heenweg. 
'hansjemeknecht, [han(t)sjamakm:xt] s.m. 

Hantsjemuoisknecht; dui velstoejager, ma
nusje van alles. 

han'teerje, [hantl. arja] v., hantere, han
tere. Hanteatje; hanteren. 

han'tering, [hantl. arlIJ] s.m. Hantearring; 
hantering. 

'hantjegau, [häntja]- adj . & s.m. (vrijwel 
uitsluitend in combinatie met in) . <Fr.:> 
Hantsjegau. 1. (als adj .) handgauw, met 
vlugge, grijpende handen (inz. van kin
deren). 2. (als s.m .) handjegauw, hand
gauw kind. 0 , it is so 'n -, 0 , hij , zij is 
zo'n handjegauw. 

'hantjemieter, [hantjami.atar] s.m . ..,. , -s. 
Klomp; klomp (met een leertje voor de 
wreef). - , klomp. 

'hantwerk, [hant] - s.n . Hantwurk; hand
werk. 1. ambacht. 2. een der vrouwelijke 
(fraaie of nuttige) handwerken. 

'hantwerkje, [hant]- v. Hantwurkje; hand
werken . Jo siet to -n, zij zat te 
handwerken . 

'hantwerksman, [hantvErks]- s. m. , -jûed 
-[jü.at] Hantwurksman; handwerk man. 

hap, [hap] s.m., -pen. Hap; hap. /n - nim
me fan ... , een hap nemen van ... # /n -
en in snap, een hap en een snap, hier en 
daar wat. Dar is feur us in helen -, dat is 
voor ons een hele hap, dat is voor ons 
een groot bedrag (ons inkomen in aan-
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merking genomen). 
'haperje, [ha: palja] v. , hapere, hapere. 

Haperje; haperen. 
'happe, [hapa] v., hapte, hapt. Happe; hap

pen , bijten. # - yn, happen in, een hap 
nemen van. -+ lucht, spak. 

'happe, [hapa] s.m. , -n o Happe; paard (in 
kindertaal). 

'happich, [hapax] adj . Happich ; happig, 
begerig. # - \Vazze op , happi g, gebrand 
zijn op, begerig zijn naar. 

'hapschruttel, [hapsxrütal] s.m. <zeldz.>, 
-s. Frethals, roppert; schrokop, slokop, 
vraat. - , f retter, keeulVstenneeulVn. 

har, [har] pron .pers. , pron .poss. & 
pron.retl . <Fr. :> Har. 1. (a ls pron.pers.; 
aan het begin van een zin alleen be
klemtoond) haar ; hen; hun . Hy hie - net 
syn, hij had haar, hen niet gez ien. - hied 
er net syn, háár , hén had hij niet gezien. 
Hy het - in M ek j eeuwn, hij heeft haar , 
hun een boek gegeven. - het er in bLiek 
jeeuwn, háár , hun heeft hij een boek 
gegeven. Dà Inteken binne fan -, die boe
ken zijn van haar, hen. 2. (als pron .poss.) 
haar; hun . Dar is - Mek, dat is haar, hun 
boek. Dat binne - bueken, dat zijn haar, 
hun boeken. Els en - Tjêve, Els en haar 
(vri end, man) Tjebbe. Pita - beite, bep, 
heit, mem, Pita's, Pita haar grootvader, 
grootmoeder, vader, moeder , de groot va
der , grootmoeder, vader, moeder van Pi
ta. Jo - ... , die haar ... , de ... van die. Dat 
binne jo - bueken, dat zijn die haar boe
ken, dat zijn de boeken van die vrouw, 
dat mei sje. Wa - ... , wier ... , de ... van 
wie. Wa - bLieken bi/Ule dat ?, wier boe
ken zijn dat , van wie (van welk vrou
welijk persoon) zijn die boeken? 3. (als 
pron.refl.) zich. Jo schome, ferklooit -, 
zij schaamt , verkleedt zich . Jà schomje, 
fe rklooie -, zjj schamen, verkleden zich. 
-+ harrens, se. 

'harhommer, [här]-; 'haar hommer, [ha:r]- ; 
s.m. Harharnrner; haarhamer. 

'harje, [harja] v., ik harje, do hOreste [b::>:
rasta] , hy hOre [b:na] , 11-)', j e, jimme, jà 
harje; hOre, hare; 'haarje, [ha:rja] v., ha
re, hare. Harje; har·en, scherpen (van een 
zeis of sikkel, door deze op een harspit te 
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plaatsen en met de harhommer de lich
telijk omgebogen scherpe kant weer recht 
te slaan) . ..... seenhQlje. 

harke'neel, [harkene:l] s. m. & s.n., har
kenelen; harke'niel, [harkeni .e l] s. m. & 
s. n. , -en. Harkeniel ; kajuit , zolderkamer
tje met een uitstek . ..... ûtkyk. 

harke'niel, s. m. & s. n. , ..... harkeneel. 
'harkje, [harkje] V., harke, harke. Harkje; 

luisteren. HarkUe)!, <Fr.> harkUe); lui s
ter! # - naai, luisteren naar. - ) here, lûs
terje. 

'harlekein, [har1eh. i n] s.m. , -en. Har
lekyn; harlekijn. 

har'leuzje, [harlö:zje] ; hor'leuzje, [hor!ö: 
zje] ; s.n ., -s. Horloazje; horloge. 

harmo'ny, [harmo:ni] s. m. , -en. Harmony; 
harmonie. 

har'monika, [härmo:nika] s.m., - 's. Har
moanika; harmonica. 

'harnas, [harnas] s.n., -sen. Harnas; har
nas . 

harp, [harp] s. m. & s.f., -en (als s .m.), -e 
(als s.f.). Harpe; harp. 

'harpaid, [har]- ; 'haarpaid, [ha:r]-; s.n . 
Harpaad; snede van zeis of sikkel. 

har'poen, [harpu.en] s. m., -en. Harpoen; 
harpoen. 

harpoe'neerje, [harpunI.erje] V. , harpoe
nere, harpoenere . Harpoeneajje; harpoe
neren . 

harpoe'nier, [harpuni.er] s.m. , -s. Harpoe
nier; harpoenier. 

'harregat, [haregat] ; 'arregat, [aregat] ; 
interj. Harrejakkes, harrebakkes; ajakkes, 
jasses (uitroep van afkeer, walging; ver
bastering van Here God). 

'harrens, [haren(t)s] pron.poss. <Fr.:> 
Harres . 1. de, het hare, die, dat van haar. 
Myn buek en -, mijn boek en het hare, 
mijn boek en dat van haar. Myn fyts en -, 
mijn fiets en de hare, mijn fiets en die 
van haar. - is meujer, de hare is mooier, 
die van haar is mooier. - bilU1e meujer, 
die van haar zijn mooier. Pita -, <Fr.> 
Pita harres; die van Pita. Dat is Els har 
kleed jen en dit is Pita -, dat is de jurk 
van Els en dit is die van Pita. Dat binne 
Els har schuene en dit binne Pita -, dat 
zijn de schoenen van Els en dit zijn die 
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van Pita. Jà, dà -, <Fr.> dy harres ; die 
van haar. Jà - is it game, die van haar is 
het grootst. Dà - binne it game, die van 
haar zijn het grootst. Wa - ?, <Fr.> wa 
halTes?; de ... van wie (van welke 
vrouwelijke persoon)? Wa - is, binne it 
meuste ?, wie (welke vrouwelijke per
soon) heeft er de mooiste(n)? Oles wat er 
het is -, alles wat hij heeft is het hare, 
alles wat hij heeft is van haar. 2. de, het 
hunn e, die, dat van hen . Myn bueken en 
-, mijn boeken en de hunne, mijn boeken 
en die van hen . - binne meujer, de hun
ne, di e van hen zijn mooier. Jan en Els -, 
<Fr.> Jan en Els harres; die van Jan en 
Els. Wat in fy tse' Wer binne Jan en Els 
-?, wat een fietsen! Waar zijn die van Jan 
en Els? Dà, dy, jà -, <Fr.> dy harres; die 
van hen. Dy, jà - is it gotste , die van hen 
is het grootst. Dà - binne it gotste, die 
van hen zij n het grootst. Wà -?, <Fr.> wa 
harres?; de ... van wie (van welke men
sen)? Wà - is, binne it meuste?, wie heb
ben er de mooiste(n)? Oles is -, alles is 
het hunne, a lles is van hen. - ) har. 

'harretjen, [häretjen] s.n. , harretjes [hare
tjes]. (Siich)ramtsje; horretje . ..... hor. 

'harrewarje, [harevarje] v., ha rre wa rre , 
harre wa rre. Harrewarje; harrewarren , 
kibbelen , krakelen . 

'harspit, [har]- ; 'haarspit, [ha:r]- ; s.n. 
Harspi t; haarspi t. 

'harstook, [har]- ; 'haarstook, [ha:r]- ; s.m. 
Strikel ; strekel , gereedschap voor het 
aanzetten van een zeis. - ) seenstrykel, 
strykel. 

has, [hasj s.n. Hars; hars. 
ha'sjee, [hasje:] s.m. Hasjee; hachee. 
'hasjel{eutel, [hasje]- s.m. 1. Stek-yn-'e-

bûse; klein persoon (inz. een man). 2. 
koekjebakker; pietlut. ..... hUsjen. 

'haslich, [haslex] ; 'haslik, [haslek] ; adj. 
In: Op haslige, haslike fatten , <Fr.> 
hoasfuotling, op hoasfuotling(en); op 
kousevoeten . ..... hasling. 

'haslik, adj ., - ) haslich. 
'hasling, [hasllIJ] adj. & adv. 1. (Als adj .) 

in : Op haslinge fatten , <Fr.> hoasfuot
ling, op hoasfuotling(en); op kousevoe
ten. - ) haslich. 2. (als adv.) hoasfuot-
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ling(s) ; op kousevoeten. - rone, op kouse
voeten lopen. -> haslings. 

'haslings, [haslll](k)s] adv. Hoasfuotlings; 
op kousevoeten. - rone, op kousevoeten 
lopen. - ) hasling. 

'haspel, [haspal] s. m., -s. Haspel; haspel. 
'haspelje, [haspa lja] v., haspele, haspele. 

Haspelje; haspelen (met de haspel opwin 
den; harrewarren, kibbelen, krakelen). 

'hassak , [has]- s. m. Hoassok; sok. -> sak. 
'hassens, [h asan(t)s] s. plur. Harsens; her

senen. - ) bejeppe. 
'hassensschoding, -[sxo:dI!J] s.m., -en. Har

sensskodding; hersenschudding. 
'hassensschraavje, v. <Fr. :> Harsenskraab

je. 1. di ep nadenken (over), zich het 
hoofd breken (met). It jeeuwt heel wat -n, 
het geeft veel denkwerk. Der heel wat -n 
mooi hawwe, <Fr.> der wol kl auwen oan 
hawwe; er heel veel moei te mee hebben, 
het nauwelijks aan kunnen. 2. harre
warren, kibbelen, krakelen. Ben, haud op 
fa n -n, kinderen, hou op met dat gehar
rewar, gekibbel. 

'hassich, [hasax] adj . Harsich; harsig. 
hast, [Mst] ; haist, [h al st]; adv. Hast; 

haast, bijn a. 
'hate, [ha: ta] v., haatte, haat. Haatsje; ha

ten. 
'hater, [ha: tar] s. m., -s. Hater; hater. 
'hatIik, [hatlak] adj. Hertlik; hartig, pittig, 

zout. -> hetlik. 
haud, [ha. \;lt] s.n. Häld; houvast. -> haud

fas t. 
'haude, [ha.\;lda] st. v. , heeuwd [h f: .\;lt] , 

heeuwden [bf:. \;ldan]; 'haure, [ha. \;lra] 
st. v. <zeldz.>, heeuwr [hf:.\;l r] , heeuwden. 
Hälde; houden. In paid, waai -, een pad, 
weg houden, (blijven) volgen. It ys 
haudt, het ijs houdt, is sterk genoeg om 
erop te lopen of te schaatsen. Jo daar 
haudt, <Fr.> dy doar häldt; die deur 
klemt. It anker wil der tiige -, het anker 
houdt daar uitstekend, het is daar een uit
stekende ankergrond. # Dy gued -, zich 
goed houden (van zaken: onder ongun sti
ge omstandigheden zijn kwalitei t bewij
zen; van personen: onder moeilijke om
standigheden zich zelf in bedwang hou
den, zijn emoti es niet laten blijken). De 
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nee beur het har yn 'e starm gued 
heeuwden, de nieuwe boot heeft zich in 
de storm goed gehouden. Dy doof -, zich 
doof houden, doen a lsof men doof is. -
fan , houden van, li efh ebben. - feur, hou
den voor, aanzien voor. It fo lk heeuwd 
Johannes feur in profeet, het volk hield 
Johannes voor een profeet. Ik haud it 
deifeur, da t ... , ik houd het erop, ervoor, 
dat ... , ik ben (aangaande deze zaak) van 
mening, dat ... Wat feu r dy sa lm -, iets 
voor zich zelf houden (er een ander niets 
van geven; er een ander niets van ver
tell en). It mooi ien -, het met iemand 
houden, op iemands hand zijn , iemands 
zijde ki ezen. Derop naai -, erop na hou
den. Dy - aan ... , zich bouden aan ... , ... 
naleven. Dy aan 'e wet -, zich aan de 
wet houden. Wat haudt der aan ?, wat 
scheelt eraan, wat is er met je? Dat haudt 
der wal aan, dat is niet helemaal zo, daar 
ontbreekt het nodige aan. - ) hawwe. Der 
is gin -n (mair) aan, er is geen bouden 
(meer) aan, de toestand is on beheersbaar 
(geworden). Hy wie net (mair) to -n, hij 
was niet (meer) te houden, te stuiten. As 
der sn ie leit, binne de ben net to -n, als 
er sneeuw li gt, zijn de kinderen niet te 
houden, dan willen ze besli st naar buiten. 
Jo kue har salm net mair -, z ij kon zich 
zelf niet meer beheersen , in bedwang 
houden, zij moest aan haar emoties vrij 
baan geven. De steiger haudt it net, de 
steiger houdt het niet, de steiger bezwijkt 
(onder het gewicht, de beukende golven, 
enz.). -> halVwe, hawwen. 

haud'fast, [ha.\;lt]- s.n. Häldfês t; houvast, 
steun . -> haud. 

'hauding, [ha.\;ldllJ] s. m., -en. Hälding; 
houding. 

hauk, [ha. \;lk] s.f. , -eo Houk(e), houwe; 
hak, bepaald soort werktuig voor het wie
den van onkruid of het losmaken van de 
grond (het mes is, met de scherpe kant 
naar achteren gericht, aan een aan het 
eind gekromde steel bevestigd, zodat 
men de ha uk bij het werken naar zich toe 
haalt, anders dan bij de schoffel). 

'haukje, [ha.\;lkja] v. , hauke, hauke. Houk
je; met de hak werken. 
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haun, [ha.\Jn] s.f., -eo Han; hand. In dûdlik 
-, een duidelijke hand, een duidelijk 
handschrift. In inkeld -, <Fr.> in han
spiker; een tamelijk grote spijker (van 
10-12 cm.). Gods -, Gods hand, Gods be
stuur en leiding. It komt olegerre ut 
Gods -, het komt allemaal uit Gods hand, 
het wordt ons alles van Godswege be
schikt. # len de - jaan, iemand de hand 
drukken , geven, schudden. In faam har -
friegie, de hand van een meisje vragen , 
een mei sje ten huwelijk vragen, een 
meisje een (huwelijks)aanzoek doen. Yn 
fra imde -e komme, in vreemde handen 
komen, in het bezit van vreemden ko
men. Ien de f reje - !iete, iemand de vrije 
hand laten. len in - hilpe, iemand een 
handje helpen. De hilpende -, de helpen
de hand, hulp. Gin - utstykje, geen hand 
uitsteken (om te helpen). - ieuwr -, hand 
over hand, gestadig. - yn -, - aan -, hand 
in , aan hand, elkaar bij de hand vast
houdend. Wat after de - haude, hawwe, 
iets achter de hand, in reserve houden, 
hebben. Wat by de(r) - hawwe, iets bij de 
hand hebben (iets als middel van bestaan 
hebben; iets onder handen hebben, er
gens mee bezig zijn) . In beut wie sà gau 
net by de -, een boot hadden ze zo gauw 
niet bij de hand, er stond zo gauw geen 
boot tot hun beschikking. Hy wil meum 
eer by de - wazze, hij wil morgen vroeg 
bij de hand zijn, vroeg opstaan. -> wo
renshaun. Ien by de - nimme, iemands 
hand vastpakken (om hem te geleiden). 
len eeuwnder -e nimme, iemand onder 
handen nemen, iemand de les lezen. - ) 
bedyst, dei, geweken, leksum, les. Wat 
fan 'e - dwaan , iets van de hand doen , 
iets verkopen of weggeven. Wat fan 'e -
wiize, iets van de hand wijzen, iets af
wijzen . It werk wil net mair fa n de -, het 
wil niet meer vlotten met het werk. In 
fers fan syn -, een gedicht van zijn hand , 
door hem geschreven. Feur de - leze, 
voor de hand liggen, in de rede liggen, 
waarschijnlijk zijn. It roont my ieuwr 'e 
-, het loopt mij over de hand, het wordt 
me allemaal te veel, ik kan het allemaal 
niet meer bijbenen . Wat yn 'e - haude, 
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hawwe, iets in zijn hand houden , hebben 
(iets in zijn hand (verstopt) houden; iets 
in de hand houden , hebben , de toestand 
(blijven) beheersen). Yn 'e -e klappe, in 
de handen klappen (al s teken van goed
keuring, bijval), applaudiseren. Yn 'e -e 
spylje , in handen spelen (van zaken: 
doen toekomen; van personen: overleve
ren). len wat yn 'e - stapje, iemand iets 
in handen stoppen, iemand iets toestop
pen. Wat yn 'e - werkje, iets in de hand 
werken, iets bevorderen of veroorzaken. 
Mooi faste , stringe -, met vaste, strenge 
hand, op strakke, strenge wijze. Mooi 
lege -e, met lege handen, zonder iets te 
hebben gekregen van waar men op ge
hoopt had. Wat om - hawwe, iets om han
den hebben (iets te doen hebben; ergens 
mee bezig zijn). Oon 'e - fan ... , aan de 
hand van ... , geleid door ... Hy roonde 
mooi de f yts aan 'e -, hij li ep met de fiets 
aan de hand, hij duwde de fiets voort. len 
wat aan 'e - jaan, iemand iets aan de 
hand doen, iemand iets verschaffen. Wat 
is der aan 'e - ?, wat is daar aan de hand, 
wat gebeurt daar? len op -e drage , ie
mand op handen dragen, hoog met ie
mand weglopen. Op ien syn - wazze, op 
iemands hand zijn , aan iemands kant 
staan, iemands zijde kiezen. Op -e wazze, 
op handen zijn, aanstaande zijn , voor de 
deur staan. It stie my net sà nau op 'e -e , 
<Fr.> it stiet my sa nau net op 'e hannen; 
ik zit niet zo om geld verlegen , ik kan 
tamelijk goed rondkomen . Wy kreje it 
ne es ût 'e aiste -, wij krijgen het nieuws 
uit de eerste hand, het nieuws bereikt ons 
rechtsreeks. Op it eilaun kreje se de no
dewiin ut 'e aiste -, op Schiermonnikoog 
kan de noordenwind zijn invloed voluit 
doen gelden , daar wordt hij nergens door 
getemperd. len de - bope de hole haude , 
iemand de hand boven het hoofd houden, 
iemand beschermen . Mooi de -e yn it 
hier sitte, met de handen in het haar zit
ten, zich geen raad weten. Mooi !Wa 
jochter -e rone '- , in verwachtin g zijn 
van een buitenechtelijk, onecht kind. 
Myn -e binne my fergien , mijn handen 
zijn erg vuil. De - ieuwr it hets sfly ke, de 
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hand over het hart strijken, een milder 
standpunt gaan innemen. De - aan ien 
sLaan, de hand aan iemand slaan, iemand 
gevangen nemen. De - aan dy sa/m 
sLaan, de hand aan zich zelf slaan , zelf
moord plegen. De -e deroof waaskj e, 
<Fr.> de hannen deröf waskje; zijn han
den in onschuld wassen. De -e ynineeuwr 
slaan, de handen ineen slaan, alle krach
ten bundelen. - ) meeuw, schetse, swier. 

hauD, -+ hawwe. 
'haunapel, s.m. Hanappel ; handappel. 
'haundel, [ha.\;Indal] s. m. Hannel ; handel. 

# Yn 'e - bringe, wazze , iu de handel 
brengen, zijn . fen syn - en waundel 
[va. \;Indal], iemands handel en wandel, 
(het geheel van) iemands handelingen en 
gedragingen. 

'haundeling, [ha.\;IndalltJ] s.m. , -en. Han
neling; handeling. 

'haundelje, [ha.\;I ndalja] v., haunde/e, haun
dele. Hannelje; handelen . Hy kue net 
eurs -, hij kon niet anders handelen, te 
werk gaan . Der most haunde/e wezze, er 
moest gehandeld worden, er moest iets 
gedaan worden. # - ieuwr, handelen over, 
gaan over, behandelen. - yn ... , handelen 
in ... , ... verhandelen . - mooi, handelen, 
handel drijven met. 

'haundelsrakkenjen, s.n. Hannelsrekken
jen ; handelsrekenen . 

'haundelswaar, s.m. Hannelswaar; han
delswaar. 

'haundel(s)wüze, s.m. Hannelwize; han
delwijze. # Dat is gin -I , <Fr.> dat is gjin 
hannelwize gelyk! ; dat is geen manier 
van doen! -+ menier. 

'haundûek, s.m., -+ handuek. 
'haunfat, s.n. , -ten. Hantein , hantfet; hand-

vat, handvatsel. 
'haunfol, s.o . Hanfol ; handvol. 
'haungreep, s.m. Hantgreep; handgreep. 
'haunjild, s.u. Hanjild; handgeld. 
haunk, [ha.\;Il]k] adv. In: Dat stie him -, dat 

(werk) handt hem goed, dat gaat hem 
goed af, daar heeft hij goed de slag van. 

'haunkar, s.m. & s.f. Hankarre; handkar. 
'haunkje, [ha.\;IIJkja] v., haunke, haunke. 

Handigje; handen, (voor de hand) pas
seo . là schep, dat werk haunke my net, 
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die schop, dat werk handt mij niet. ft 
haunke us sà waL, het is zo wel geriefe
lijk, gemakkelijk voor ons. 

'haunkûer, s.m. Hänkoer; hengselmand, 
hengselkorf. 

'haunlichting, -[lIxtltJ ] s.m., -en. Hant
lichting; handlichting. 

'haunpör, s.f. Hanpar ; handpeer. 
'haunrem, s.m. Hanrem; handrem. # Op 'e 

- satte, stain , op de handrem zetten , 
staan. 

'haunsaach, s. f. Hanseage; handzaag. 
'haunschrift, s.n. Hanskrift ; handschrift. 
'haunsel, [ha.\;In(t)sal] s.n. , -s. Hänsel; heng-

sel (bijv. van een mand). ft - f an in kuer, 
het hengsel van een mand. - ) hengseL, 
seel. 

'haunslach, s.m. Hanslach ; handslag. # 
Wat op - ferkaipje, iets op handslag ver
kopen. 

'haunsmöring, -[sm:J:rltJ] s.m. Hansmar
ring; handsmering, geld als fooi of gift ; 
in ongunstige zin ook voor: smeergeld, 
steekpenningen . 

'haunspake, s.m. Hanspeake; handspaak. 
'haunsum, [ha.\;In (t)sam] adj . Hansum; 

handzaam. 
'hauntaast, s.m. <Fr. :> Hantaast. 1. tas

tende beweging met de hand. 2. (in het 
meervoud) handgrepen, vaardigheid. 3. 
klein karweitje. fn - feur ien dwaan, 
<Fr.> in hantaast foar immen dwaan ; 
iemand een handje helpen. 

'hauntekening, s.m. Hantekelüng; hand
tekening. 

'hauntjattel, s.m. Hantsjettel; kookketel, 
wasketel. -+ waaskmoge, waasktjattel. 

'haunwatter, s.n . Hanwetter ; handwater. # 
ft het der gin - by, het heeft er geen 
handwater bij , het haalt er niet bij , het is 
er niet mee te vergelijken. 

'haunwiisder, -[vi :zdar] s. m., -s. Hanwi
zer; handwijzer, richtingwijzer. - ) paid
wiisder, wooiwiisder. 

'haunwiizing, -[ vi:zltJ] s.m. , -en. Hant
wizing; richtlijn , aanwijzing t.a .v. ge
drag of handelwijze. 

'haure, sLv., -+ haude. 
'have, [ha:va] s.m. Have; have. 
'haveleus, -[lö: s] adj . Skurf, suterich ; have-
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loos, slordig, verwaarloosd. 
'haven, [ha:van] s.m., -s. Haven; haven. # 

In epen -, een open haven. 
'havenjild, s.n. Havenjild ; havengeld. 
'havenmester, s.m. Havenmaster; haven

meester. 
'havensted, s. m. Havenstêd ; havenstad. 
'haver, [ha:var] s.m. « Ned.). Hjouwer; 

haver. # len f an - tat gort, groot kinne, 
iemand van haver tot gort kennen, ie
mand door en door kennen. - , jeeuwer. 

have'ree, [ha:vare: ] s.m. (H)averij ; averij , 
haverij . 

'havermout, -[ma.l:It] s.m. « Ned. ). Hjou
wermout; havermout. 

'havik, [ha:vIk] , [ha:vak] s.m., -en. Hauk; 
havik. 

'hawwe, [hava] ... , [hava]; 'hà, [ha] ... , 
[ha] (verkorte vorm van de onbepaalde 
wijs op -e, alleen voorkomend aan het 
einde van een zin ); omegelm.v., ik helV 
[hEf], ik hè [hE], ik hà [ha] ... , [h a], do 
heste [hEsta], do hest [hEst] , hy het [hEt] , 
"'0', j e, jimme, jà hewwe [hEva] , "'0', j e, 
jimme, jà hè [h E] , wy, je, jimme, jà hà 
[ha] ... , [ha]; ik hie [hi .a] , do hieste 
[hi .asta] , hy hie (de vorm hied komt 
alleen in de combinati e hied er [hi .adar] 
voor), wy, je, jimme, jà hiene(n) [hi .a
na(n)]; haun [ha.l:In]. Hawwe, ha; heb
ben. Wer sued er dat hawwe, hà ?, <Fr.> 
wêr soed er dat hawwe, ha?; waar zou hij 
dat hebben ? Sowat to hawwen sjocht my 
gûed t~ , zoiets te hebben lijkt mij goed 
toe. Jo het spiile, it hie rynd, zij heeft ge
speeld , het had geregend. Hie dat maar 
net dien!, had dat maar niet gedaan !, het 
was beter geweest dat je dat niet gedaan 
had. Hier hew ik in meu Icykjen fa n LIS 
Iytj, hier heb ik , hier is een mooi kiekje 
van onze kleine. - , wazze. Hier hewwe 
jimme kafje mooi kueke, hier hebben jul
lie koffie met koek, hier is koffi e met 
koek (voor jullie). Heden, der hewwe wy 
Tjeers!, hé, daar hebben we, daar is 
Tjeerd! Hy wet net ho't er it - mot, hij 
weet niet hoe hij het moet hebben , hoe 
hij het aan moet leggen, hoe hij zich er
door moet slaan. Beite wue it so -, groot
vader wilde het zo hebben, wilde dat het 

hè 

zo zou geschieden. Ien - wille, iemand 
willen hebben , iemand (besli st) als man 
of vrouw wensen. # Heste eur!, heb je 
ooit van je leven (zoiets beleefd, gehoord, 
gezien, enz.)! Wat net, wal - kinne, iets 
niet, wel kun nen hebben , velen, verdra
gen. War - wille, iets willen hebben , iets 
staande houden, iets beweren. Se wille -
dat it in stringen winter wedt, men wi l 
hebben, er wordt beweerd dat het een 
strenge winter wordt. - , wille. Ne hewwe 
wy it haun, nu hebben we het gehad, nu 
zijn we de moeilijkheden te boven. Dat 
hewwe 11)1 maar wier haun, dat hebben 
we maar weer gehad, dat is gelukkig 
weer voorbij . It gûed, min -, het goed, 
slecht hebben, in gunstige, ongunstige 
omstandigheden verkeren. Wat by dy -, 
iets bij zich hebben. - f an, hebben van, 
lijken op. It - ieuwr, het hebben over , 
spreken over. Dat het der wal aan, <Fr.> 
dat hat der wol oan ; dat is niet helemaal 
zo, daar ontbreekt het nodige aan. --> 

haude. --> haWl-ven. 
'hawwen, [havan] s. n. Hawwen; hebben. # 

It - en hauden, het hebben en houden, het 
bezit. 

'hazejacht, [ha: za]- s.m. Hazzejacht; ha
zenjacht. 

'hazelippe, [ha:za]- s. m. Hazzelippe; ha
zenlip, gespleten bovenljp. 

'hazemit, [ha:za] - s.f. Hazzenut ; hazel
noot, noot van de hazelaar. 

'hazemitbaim, s.m. Hazzenutebeam; haze
laar, hazelnotenboom, hazelnotenstruik. 

'hazenutsparkje, v. Pompe; pompen (een 
bepaald knikkerspel met hazelnoten spe
len). - , aldersparkje, sparkje. 

haze'wiinhieuwn, s.m. Hazzehûn; haze
wind, hazewindhond. 

hè, [hE] interj . 1. Hè; hè, uiting van op
luchting. -, -, der is de beul, hè, hè, ein
delijk, daar is de boot. -, it wie gued 
nees, hè, gelukkig, het was goed nieuws. 
2. hen, hin , hun ; hé, nietwaar, om aan te 
geven dat men instemming verwacht. Do 
wetste wal, -, dat ik gued swomme kin, je 
weet wel, hé, nietwaar, je weet zeker wel 
dat ik goed kan zwemmen. Dat is meu, -, 
dat is mooi, hé, nietwaar. 3. hè; hè, 



hè 

uiting van teleurstelling. -, war is dar ne 
fe rfelend, hè, wat is dat nu toch verve
lend. 

hè, -+ havvwe. 
hêch, adj. & adv., -+ heich. 
hecht, [hExt] adj. Hecht" hecht, stevig, 

duurzaam. 
'hechte, [hExta] v., hechrre, hechr. Hecht

sje; hechten . In weeuwne -, een wond 
hechten. # - aan, hechten aan, prijs stel
len op. Dy - aan, zich hechten aan (Iett . 
& fig.). 

'hechtens, [hExtan(t)s] s.m. Hechtens; 
hechtheid. 

'hechting, [hExtlrJ] s.m. , -en. Hechting; 
hechting, hechtsel (m.b.t. een wond). 

'hechttried, s.n. (als stofnaam) & s.m. (als 
soortnaam). Hechttried; hechtdraad. 

hed, [hEt] s.m., -den [hEdan]. Hurd; haard . 
Ir fjuer yn, op 'e -, het vu ur in de haard. 
# In epen -, een open haard. -+ hus. 

'heddoge, s.m. , - , heddave, hediizder. 
'heddove, s.m. ; 'heddoge, -[d::J:ga] s.m. 

<zeldz.>. Hurddobbe; haardkui I. -> ies-
kedave. 

'heden, [he:dan] interj. Heden, hea; heden, 
hé, uitroep van verbazing. (0 ) -, hy gie 
aik mooi, <Fr.> (0, oe) heden , hy giet ek 
mei; hé, hij gaat ook mee (dat had ik niet 
gedacht). Ach - nach iemen rb, wat is 'r 
lVar, och, och, het is me wat. 

'hedfjuer, s.n. Hurdfjoer; haardvuur. 
' hediizder, [hEti:zdar] (ook in de geredu

ceerde uitspraak [hEri :dar]) s. n.; 'hed
doge, -[d::J:ga] s. m. <zeldz.>. Hurdizer; 
haardijzer, laag ijzeren hekwerkje rond
om de haard. 

'hedstee, s. n. Hurdstee; haardstede. 
heel, [he:l] adj. & ad v. Hiel; heel. 1. (als 

adj .) ongeschonden en in goede staat. Al 
is it fa len, it ooi is - bleeuwn, al is het 
gevallen, het ei is heel gebleven. 2. (als 
adj .) geheel, gans, volledig, waaraan 
njets on tbreekt. De hele palder, de (ge)
hele polder , de polder in zijn geheel. By
riiden is se hele nachten wetjen, soms is 
ze hele nachten wakker. In - peeuwn suk
ker, een heel pond suiker (i.t.t. een half 
pond). - Frieslaun, heel Fryslän . - de dei 
'& , de hele dei , heel de dag, de (ge)hele 

194 

dag. Dat het er - syn livven, syn hele li v
ven a/ dien , dat heeft hij heel z ijn leven, 
zijn hele leven al gedaan. 3. (a ls adj .) be
langrijk; omvangrijk. Hy is in - stokfeur
ut gien, hij is een heel , belangrijk stuk 
voorui t gegaan. Dat bespare my in -
ieuwn ronen, dat bespaart me een heel, 
lang eind lopen. 4. (als adv.) zeer, erg, in 
hoge mate. - , riige. Dat is - jûer, dat is 
heel duur. Dat is hele juere salve, dat is 
hele, heel dure za lf. Ner sb hele aud, niet 
zo heel, niet zo erg, niet zo heel erg oud. 
Dat stie us - wal aan, dat staat ons zeer 
wel, ui termate aan . - end al , - , helendal. 
5. (als adv.) '& , in: - net, gin, heel, vol
strekt niet , geen. -+ helendal, a/heel. Dat 
hied er - net tacht, dat had hij heel, vol
strekt niet gedacht. Dat is - syn plan net, 
dat is helemaa l niet zijn plan , dat is hij 
volstrekt niet van plan . Wy kreje - gin 
ryn, we krijgen heel, absoluut geen re
gen. # Tb haile en tb hele, -+ lwil. -+ 

braid, bUel, war. 
heel'al, s. n. Hielal ; heelal, kosmos, uni ver

sum. 
'heelje, [he: lja] v., hele, hele. Hielje; he

Ien, genezen (van een wond). # De riid 
hele ale wonden, de tijd heelt alle 
wonden . 

'heeItyd, -[tit] ; 'heeltyden, -[tidan] ; adv. 
Hieltyd , hjeltiten ; steeds, telkens. - , tiid. 

'heeltyden, adv., - , heeltyd. 
heer, [hl.ar] s.m., heren . Hear; heer. 1. 

naam waarmee God of Jezus wordt aan
geduid (met een hoofdletter geschreven). 
God de Heer, God de Heer. Us jaive 
Heer, onze lieve Heer. 2. man met gees
teljjk of wereldlijk gezag; koning (in het 
kaartspel). 3. man van stand en aanzien; 
ook als beleefdheidstitel. In feurnaam. -, 
een voornaam, deftig heer. De - Dyk, de 
heren Dyk en Visser, de heer Dyk, de he
ren Dyk en Vi sser. Achre heer Dyk, ge
achte heer Dyk (als aanhef van een 
brief). 4. man van opvoeding en bescha
ving. Dat is in echten -, dat is een echte 
heer, een gentleman. - Neje heren, neje 
wetten, nieuwe heren, nieuwe wetten. -+ 

Here. 
heer, [hLar] s.n . <Fr.:> Hear. 1. in : Om 

....... 
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hUs en -, - , Ms. 2. in : Yn (ol syn) - en 
feer, <Fr.> yn (syn hiele) hear en fear ; in 
volledige toestand, met alles wat ertoe 
behoort , met alles erop en eraan. It lytje 
hûs yn - en f eer, het kleine huis met alles 
wat ertoe behoort. De Kallemooi yn - en 
feer, de Kallemooi met alles erop en 
eraan . Sjong fan ûs aude - enfeer, zing 
van al het oude, bezing alles van vroeger 
tijden . Ik hew dyn - enfeer fe rsang en, ei
laun, ik heb je volledig, in alle detail s 
bezongen, Schiermonnikoog. 

heer, [hLar] interj. Hear; hoor. 1. gebruikt 
om bevestiging of verzekering uit te 
drukken. Dat is in werk feur dà mannen, 
-I, dat is een werk voor die mannen , 
hoor, dat verzeker ik je! Ik doch it net, -I, 
ik doe het niet, hoor! Ja, -I, ja , hoor (als 
antwoord op een positief gestelde op
dracht; gebruikt om een gunstig voorge
stelde toestand te beklemtonen; gebruikt 
om ergernis uit te drukken) . Ik hanne en, 
ja -, de mûs siet yn 'e fal , ik er naar toe 
en, ja(wel) hoor, de muis zat in de val. Ja 
-, hy is tà lat, ja hoor, het is weer zo, hij 
is te laat. Nee, -I, nee, hoor (als antwoord 
op een negatief gestelde opdracht; ge
bruikt om een ongunstig voorgestelde 
toestand te beklemtonen). Wy sûene fut, 
maar nee -, hy wie nach net klair, we 
zouden vertrekken , maar nee hoor, maar 
niets van dat alles, hij was nog niet klaar. 
2. gebruikt ter aanmaning. Dà moste it 
net ferjette, _I, je moet het niet vergeten, 
hoor! 

heer, [hLar] adv . ..... . Hinne; heen (alleen 
in vaste combinatie met voorafgaand af
fer, ieuwr, om en op). -> afterheer, han
ne, ieuwr, om, op. 

'heerlik, [hI.a(r)lak] adj. & adv. Hearlik; 
heerlijk. 

'heerlikheid, -[hf:. i t] s.m. , -heden -[he:
dan]. Hearlikheid; heerlijkheid. Heerlik
heden, heerlijkheden , heerlijke zaken. 

heern, [hI.an] adv ...... . Harren ; herwaarts, 
hierheen (meestal in combinatie met een 
gebiedende wijs). Kom -I, <Fr.> kom 
harren! ; kom hier! Bring it -, breng het 
hier ! 

'heerschap, -[sxap] s. n. , -pen. Hearskip ; 

heffing 

heerschap. In nûver -, een vreemd heer
schap, een rare snuiter. 

heerschap'pee, [hI.arsxape:] s.m. Hear
skippij ; heerschappij . 

heers(d(e», -> here. 
'heersker, [hI.a(r)skar] s.m., -s. Hearsker ; 

heerser. 
'heerskje, [hI.a(r)skja] v., heerske, heer

ske . Hearskje; heersen, heerschappij voe
ren. 

'heestrich, [he:strax] adj . ..... . Ferheistere; 
ontsteld, verschrikt. Hy stûech der -
reeuwn tà lieuwren, hij stond daar ver
schrikt rond te loeren . - , ferheistere(d) . 

heeuw, [hq,l] s.m., -en. Hou; houw, slag 
met een scherp voorwerp; ook voor: de 
daardoor ontstane wonde. 

heeuwd(en), -> haude. 
'heeuwe, [hf: .\;la] v., heeuwde, heeuwd. 

Houwe; houwen , met een scherp voor
werp slaan, in stukken hakken. 

heeuwr, -> haude. 
heeuwt, [hf:.\;lt] s.n. Hout; hout. In stok -, 

een stuk hout, een houtje. # It kotse -, het 
voorstel, het wrijfhout, het voorste deel 
van het onderstel van een oude boeren
wagen. -> kotsheeuwt. It lange -, het ach
terstel, het achterste deel van het onder
stel van een oude boerenwagen. -> lang
heeuwt. -> slachter, spon. 

'heeuwtdeeuw, s.f. Höfdo, houtdo; woud-
duif, houtduif. 

'heeuwten, [hf: .\;ltan] adj . Houten ; houten, 
~ van hout. 
'heeuwterich, [hf:.\;ltarax] adj . Houterich; 

houterig, harkerig, niet levendig. 
'heeuwtjen, [hf:.\;ltjan] s. n . In: Wat op syn 

ooin - dwaan, iets op zijn eigen houtje, 
op eigen gezag doen. 

'heeuwtpeker, -[pe:kar] s.m. , -s. Spjocht; 
specht. -> specht. 

'heeuwtskeul, s. m. Houtskoal ; houtskool. 
'heeuwtsliiper, -[sli :par] s.m. t , -s. Hout

sleper; houtschip (waarmee inz. op Rus
land en Zweden gevaren werd) . 

'heeuwtwerm, s.m. Houtwjirm; houtworm . 
'hetTe, [hda] v. « Ned.), hefte, heft. Heffe; 

heffen , opleggen (van belasting, school
geld e.d.). 

'heffIng, [hdl1J] s.m. «Ned.), -en. Hef-
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hel, [hd] adj. , -Ier, -st. Hel; hel (helder 
klinkend; sterk stralend). # - ût, op helle 
wijze. Der wes - ut lake , er werd op hel
le, schelle toon gelachen. - ût glOre in 
slier yn 'e 10ft, er was een hel flonke
rende ster aan de lucht. 

'hela, intetj ., --> huila. 
held, [hdt] s.m. , -en [hddan]. Held ; held. 
'heldedaad, s. m. Heldedied; heldendaad. 
'heldemued, s. m. Heldemoed ; helden-

moed. 
'helder, [hddar] adj. & adv. , -der, -st. 

Helder ; helder. # SO - as gles, volkomen 
helder. 

'helderheid, -[h8. i t] s.m. Helderheid; hel
derheid . 

held'haftich, -[häfta x] adj . & adv. Held
haftich; heldhafti g. 

hel'din, [hddln] s.f. , -nen. Heldinne; hel
din . 

hele, --> heel. 
'helendal, [he:landäl] adv. Hielendal; ge

heel en a l, helemaal , volkomen. 
'helens, [he:lan(t)s] s. m. Hielens; heelheid, 

ongeschondenheid, gaafheid. 
heles'tyk, s.n., --> elastyk. 
hely'kopter, [he:Iikopta r] s.m ., -s. Heli

kopter ; helikopter. 
'helje, [hdja] onregelm.v., ik helje, do 

Mleste [h::dasta], hy MIe [h::da] , wy, je, 
jimme, jà helje; hOle, Mie . Helje; halen. 
Helje my gau in bole, <Fr.> helje my gau 
in bole; haal vlug een brood voor me. In 
eksamen -, een examen halen, voor een 
examen slagen. De trein -, de trein ha
len, op tijd zijn voor de trein . In ben -, 
<Fr.> in bem helje; een kind ter wereld 
helpen, assisteren bij de geboorte van een 
kind . # Bringe en -, halen en brengen. 
Ien derby -, iemand erin betrekken. Der 
is wat to -n, daar is wat te halen . 

'hellefeeeh, [h8Iafe:x] s.f. , -fege -[fe:ga]. 
Hellefeech , fegebar t; helleveeg, feeks. 

'hellefjuer, [hda]- s. n. Hel I efj oer; helle
vuur. 

'hellewooin, s. m., --> hailewooin. 
'helling, [hdll)] s.m., -en. Helling; helling. 

1. glooüng, schuinte. 2. (schuins aflo
pende) scheepswerf. --> werf. 

helm, [hdm] s.m. , -en. Helm ; helm. 1. 
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soort stevig hoofddeksel (ter bescherming 
van het hoofd). 2. vli es da t bij de ge
bOOl·te om het hoofd van sommige kin
deren zit. 

helm, s.m. , ~> halm. 
'helmheeuwt, s. n. Helmhout; helmstok. 
hels, [hd(t)s] adj . Helsk (in bet. 1), hellich 

(in bet. 2); hels. 1. uit, van de hel. It -e 
fjuer, het hellevuur. In - kabaal, lawaai , 
een heidens, hel s kabaal, lawaai. 2. dui
vels, woedend. Hy wes -, hij werd dui
vels, hels. 

hels'daar, s.f. Helsdoar; helsdeur. # It most 
af ter de helsdare wooi komme, het moest 
voor de helsdeuren weg gehaald worden , 
het was slechts met de grootste moeite en 
onder hevige tegen stand te verkrijgen, 
gedaan te krijgen. 

'heister, [hdstar] s.n. , -s. Helter; halster. 
'heIte, [hdta] s.m. , -no Helte; helft. De -

fan acht is fjeeuwr, de helft van acht is 
vier. Wat yn twa -n f erdele, iets in twee 
helften verdelen . # Feur de -, voor de 
helft, half. Dat is feur de - klair, dat is 
voor de helft klaar. Helte (+ vergrotende 
trap), <Fr.> helte (+ vergrotende trap); 
veel (+ vergrotende trap). --> fole . - got
ter, jeeuwer, jûerder, mair, veel groter, 
liever, duurder , meer. 

'hemel, [he: mal] s.m. , -en. Himel; hemel. 
# - en ieze, hemel en aarde. 

'hemelfaart, s.m. Himelfeart ; hemelvaart. 
'hemelfaartsdei, s.m. Himelfeartsdei ; he

melvaartsdag. 
'hemelgeit, s.m. Waarlamke, himelgeit ; 

watersnip. --> wattersnip. 
'hemels, [he: mal(t)s] adj . Himelsk; hemels. 

# De -e heit, de hemelse vader, God. 
'hemelsblau, adj . Himelsblau; hemels

blauw. 
'hemelsbreed, adj . & adv. Himelsbreed; 

hemelsbreed. 
hen, [h8n] s.m. , -nen. Heme, hern tsje; 

hoek, hoekje, plaats waar men vei lig of 
rustig zit, inz. het hoekje bij de haard . 
Heit sit yn 'e -, vader zit aan tafel in het 
hoekje bij het raam ; vader zit in het 
hoekje bij de haard. # Hueke en -, <Fr.> 
hoeken en hernen; a lle vertrouwde hoek
jes. l à binne ut hueke en - wooi rein, zij 
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zijn uit hun vertrouwde omgeving geto
gen. 

'hene, [he: ne] v., heende, heend. Heine; 
vangen, opvangen ....... waJje. 

hene, - , hin. 
'hengel, [hElJel] ; 'hingel, [hItJe i] ; s.m. , -s. 

Angel; hengel, soort vistuig. 
'hengelfisker, s.m. Angelfi sker ; hengelaar. 
'hengelje, [hElJelje] v., hengele, hengele; 

'hingelje, [hilJe lje] v., hingele, hingele. 
Angelje; hengelen, met de hengel vissen. 
...... angelje. 

'hengsel , [hEIJ(k)sel]; 'hingsel, [hltJ(k)sel]; 
s. n., -s. Hingsel; hengsel. - , hmmsel, 
seel. 

'hens, [hw(t)s] s. plur. In: DIe - aan dek! , 
alle hens aan dek ! 

'hepekeutel, [he:pe]-; 'hippekeutel, [hI
pe]- ; s.f. <veracht.>. Aldfaam ; oude 
vrijster. ...... seurt, tjeut. 

her, [hEr] adv. Her; her. 1. geleden. Eeu
wen -, eeuwen her, geleden. 2. hier. ...... 
hot. 

'herberch, [bErbErx] s.m. , herbergen [hEr
bErgen]. Herberge; herberg. 

'herbergje, [hErbugje] v. , herberge, her
berge. Herbergje; herbergen, huisvesting 
of nachtverblijf verlenen. 

Here, [hI.ere] s.m. Heare; Here, naam 
waarmee God of Jezus wordt aangeduid . 
# -, minsken!, heremijntijd !, uitroep van 
verbazing . ...... heer. 

' here, [hLere] v., ik heer, da heerste 
[hLeste] , hy heers [bI.es] "' , hy heert 
[hLet]; heersde [hLezde] , heers(d) 
[hI.es(t)]. Heare; horen. Ik hew har 
gieuwlen, sjongen heersd, ik heb haar 
horen huilen, zingen. It is gued ta -n, 
het is goed te horen, het is duidelijk 
hoorbaar. It is net ta -n, het is niet te 
horen , het is onhoorbaar. Der wie niks ta 
-n., er was niets (verdachts) te horen . Ne 
1I10ste 'reis -, nu moet je eens horen, luis
ter naar wat ik je te vertellen heb. Heste 
it al heers?, heb je het al gehoord, weet 
je het (laatste nieuws) al? Ja tafel heert 
hier net, die tafel hoort hier niet, die tafel 
moet hier niet staan . Sa heert it, zo hoort 
het, dat is gepast, voegzaam, betamelijk. 
Dat heert bryk, mal, <Fr. > dat heart 

herewooi 

bryk, mal ; dat klinkt raar, vreemd. # -
by, horen bij , (van nature) deel uitmaken 
van. Kniinen here by dune , konijnen ho
ren bij duinen. Sa 'n bieulVreplaats heert 
heel wat laun by, bij zo'n boerderij hoort 
heel wat land. - eeuwnder, horen, vallen 
onder. Wat - fan , iets horen van, zich iets 
laten vertellen door. Dat hew ik fan. us 
bunnan heers, dat heb ik van mijn buur
man gehoord , dat heeft mijn buurman 
mij verteld. Wy he~VI-ve nach niks fan it 
bestjuer heers, wij hebben nog niets van 
het bestuur gehoord , het bestuur heeft 
nog niet va n zich laten horen (bijv. in 
antwoord op onze brief). Der hied er 
nach neut fan heers, daar had hij nog 
nooit van gehoord, dat was volkomen 
nieuw voor hem. Wy he,vwe neut wier 
wat fan har heers, wij hebben nooit meer 
iets van hen gehoord, vernomen. Hy wue 
der net fan -, hij wilde er niet van horen, 
hij wilde er niets van weten. Ik hew neut 
heers, dat ... , ik heb nooit gehoord, dat 
. .. , ik ben er vrijwel zeker van, dat het 
genoemde niet zo is. Sokke taal mei ik -, 
zulke taal mag ik horen, zulke taal bevalt 
mij. It koor lat in liet -, het koor liet een 
lied horen, bracht een lied ten gehore. 
Liet maar 'reis - watste 8legerre wetste, 
laat maar eens horen, vertel maar een s 
wat je allemaal weet. - naai, <Fr.> heare 
nei; luisteren naar. ...... harkje, lûsterje . -
aan, horen aan, toebehoren aan . Dat laun 
heert aan 'e tjark, dat land hoort aan de 
kerk, is van de kerk. Hy kin aan it 
brieuwzjenfan 'e see - dat it heich watter 
is, hij kan aan het bruisen van de zee ho
ren dat het vloed is. -n en sjainfergie dy, 
horen en zien vergaat je, er is een oorver
dovend lawaai. Dat kreje wy net ta -n, 
dat krijgen we niet te horen, dat wordt 
ons niet verteld . ...... fergain. 

'herebaai, -[ba:iJ s.m. Hearebaai ; heren-
baai, soort tabak. 

'herebieuwr, s. m. Heareboer; herenboer. 
'herehtis, s.n . Hearehûs; herenhuis. 
here'myt, [hLeremit] s.m., -en. Hearre-

myt; heremiet, kluizenaar. 
'herewooi, s.m. Hearewei; openbare weg 

(in de Schiermonnikoger polder). 



herformd 

her'formd, [hEfform(p)t] adj . «Ned.) . 
Herfoarme; hervormd, behorend tot de 
Nederlands-Hervormde kerk. 

her'forming, [hE:rformllJ] s.m. Herfoar
ming; hervorming, reformatie. 

her 'helje, onregelm. v. Efterhelje; herha-
len. -> lVierhelje . 

her'(h)indering, s.m., -> herinnering. 
her' (h)inderje, v., - , herinnelje. 
her'höling, -[h::dlrJ ] s.m. , -en. Efterhel-

ling; herhaling. - , lVierh6ling. 
'herik(en), [hI.erek(en)] interj . Hearink

(en); heremijntijd , uitroep van verbazing. 
her'innering, [hE:rInerlrJ] ; her'(h)inde

ring, [hE:r(h)lnderuJ] ; s.m. « Ned.), -en. 
Oantinken, tebinnenbringen; herinne
ring. - , heugenis. 

her' innerje, dy, [hE:rlnerje] v. « ed.), 
herinnere, herinnere; her'(h)inderje, 
dy, [hEr(h)lnderje] v. « ed.), her(h)in
dere , her(h)indere. Jin te binnen bringe; 
zich herinneren. heuge. 

her'kinne, v., herkinde, herkind. Wer(om)
kinne; herkennen. # len, wat - oon ... , 
iemand, iets herkennen aan ... 

'herry, [hE:ri] s.m. Herje; herrie. # - schop
pe, herrie schoppen, opschudding veroor
zaken. 

'herring, [hE:rlrJ] s.m. , -en. Hjerri ng; ha
ring. # As -en yn in ton sitte , als harin
gen in een ton zitten, zeer dicht opeen 
zitten . 

hert, [hE: (r)t] s.n. , -en. Hart ; hert. 
'hertach, [hE:rtax] s.m., hertaggen [hE:r

tagen] . Hartoch ; hertog. 
'hertekamp, [hE:(r)te]- s.m. Hartekamp; 

hertenkamp. 
hes, [h E:s] adj . & adv., hezzer [hE:zer] , hes

der [hE:zder]; -t. Hurd ; hard . 1. niet 
zacht. In - bed, een hard bed. In - k6ked 
ooi, een hard gekookt ei. - watter, hard 
water, water met veel caIcium- en mag
nesiumzouten (waardoor zeep er niet ge
makkelijk in schuimt). In hezzen stach, 
een harde slag. Hezze wezzen, harde, bar
se, onvriendeljjke woorden. In - livven, 
een hard , Illoeilijk leven. - ruppe, hard , 
luid roepen. 2. snel, vlug. - riide, rone, 
snel, vlug rijden , lopen . It gie net -, het 
gaat niet snel. 3. krachtig , flink. fn hez-
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zen wiin, een harde, sterke wind. De wün 
lVes hesder en hesder, de wind werd har
der en harder. - wooie, hard waaien. - , 
fLi t. - lVerkje , hard werken. # SO - as in 
bikkel, flint, spyker, as (in ) s/ien, zo hard 
als een bikkel, spijker, steen. -> stienhes. 
Jo roonde so -, as lVie se Lit in stook 
schaffen, zij liep als een haas, een kievit, 
de wind. - op, hardop, overluid. -> 

lieuwd. Om it heste, om het hardst, 
snelst. Ut syn hes/en, <Fr.> op 'en hurd
sten ; op zijn snelst. It hynjer fle ich ut syn 
-hesten, het paard vloog zo snel als het 
kon. 

hes, [hE:s] s.m . ..,. , -sen. Ba(a)itsje, bie; 
werkkiel. -> badjen. 

'hesdrave, v. Hurddrave; harddraven. It -n, 
het harddraven . 

'hesdraver, s.m. Hurddraver; harddraver. 
hesdrave' ree, s.m. , -ën. Hurddraverij ; 

harddraverij . 
hes'haunich, -[ha.!;Jnex] adj. & adv. Hurd

hannich ; hardhandig. 
hes'herich, -[hI.erex]; hes'heurich, -[hö.e

rex] ; adj . Hurdhearrich ; hardhorend, 
hardhorig, min of meer doof. 

hes'heurich, adj ., -> hesherich. 
hes'liivich, -[li:vex] adj. Hurdlivich; hard

lijvig . 
'hesriide, onregelm. v. Hurdride; hardrij

den . It on, het hardrijden. 
'hesriider, S.Ill. Hurdrider; hardrijder. 
hesriide'ree, -[ri :dere:] s.m., -ën. Hurd

riderij ; hardrijderij . 
'hessiile, v. Hurdsile; hardzeilen . It on, het 

hardzeilen. 
hessiile'ree, -[si:lere:] S.I11., -ën. Hurdsile

rij ; hardzeilerij. 
hest, [hE:st] s.m., -en. Hjerst; herfst. It is -, 

het is herfst (het herfstseizoen is aange
broken ; het is echt herfstweer). ft wedt -, 
het wordt herfst (het herfstseizoen breekt 
aan; het wordt al echt herfstweer). Yn 'e -
fan 1958, in de herfst van 1958. Livvens 
-, de herfst van het leven. # Fan 'e -, 
<Fr.> fan 'e hjerst, fa n 't hjerst; geduren
de, in deze herfst (nI. die welke we op 
het ogenblik meemaken); ook voor: ge
durende, in de afgelopen herfst (van het 
lopende jaar) ; ook voor: gedurende, in de 
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aanstaande herfs t (van het lopende jaar). 
Yn 'e -, in de herfst. -> hestmis. 

'hestaster, s.m. Hjerstaster; herfs taster. 
'hestblom, s. f. Hjerstblom; herfs tbloem. 
'hestdei, s.m. Hjerstdei (in bet. 1), (äld) 

Alderheljen (in bet. 2) ; berfs tdag (in bet. 
1), Al lerheiligen (in bet. 2) . 1. dag in de 
herfst; herfs tige dag. 2 • ...,. 12 november, 
de dag waarop de huur of pacht betaald 
moest worden. -> feu rjiersdei. 

hest(e), -> hawwe. 
hesten, - , hes. 
'hestfekansje, s.m. Hjerstfakänsje; berfs t

vakantie. 
'hestich, [hEstax] adj . Hjerstich; herfs tig, 

herfs tachtig. 
'hestkleur, s. m. Hjerstkleur ; herfstkleur. 
'hestmis, [hEstmas]; hestmis'deis; adv. 

Hjerstmis, hjerstdei(s); in de herfs t. 
hest. 

hestmis'deis, adv., -> heslmis. 
'hestmond, s.f. Hjerstmoanne; herfst

maand. 
'hestraigje, v. Hjersthimmelje; de najaars

schoonmaak houden. De free uwjued bin
ne aan 't -n, de vrouwen zijn met de na
jaarsschoonmaak bezig. ft -n, de najaars
schoonmaak. ft -n is wier begaan, de na
jaarsscboonmaak is weer begonnen. 

'heststarm, s.m. Hjerststoarm ; herfststorm. 
'hesttiid, s. m. Hjersttiid ; herfsttijd. 
'hesttridden, s.plur. Hjerstreacb, hjerst-

triedden; herfstdraden. 
'hestweer, s. n. Hjerstwaar; berfs tweer. 
'hestwiin, s.m. Hjerstwyn; herfstwind. 
het, - , hawlVe. 
'hetlik, [hEtJak] adj. <Fr. :> Hertlik. 1. har

telijk, vol genegenheid en goedwillig
heid. 2. hartig, pittig, zout. hatlik. 

hets, [hEtS] .n., -en. Hert; hart. Tn Iylj -, 
<Fr.> in Iyts hert ; een klein kind. # Fan 
hetsen, <Fr.> fan herten; van harte. Ten 
fa n hetsen betankje, gelokwinskje, ie
mand van harte bedanken, gelukwensen. 
Seeuwnfan hetsen, <Fr.> fan berten sûn; 
gezond van hart. Tn seeman yn - en nie
ren, een zeeman in hart en nieren, een 
echte zeeman. Yn - en siel, lat yn it - fe r
klummed lVazze, <Fr.> oan it bert ta käld 
wêze; door en door verkleumd zijn . -

heuch 

halVlVe feur ... , hart hebben voor ... , ... 
toegedaan zijn. Ten by 't - hawwe, ie
mands medelijden hebben opgewekt. TI 
mot lI1y fan it -, dat ... , het moet mij van 
het bart, ik kan niet nal aten op te mer
ken, dat .. . Tt ging har fan 't - oof, het 
ging hun aan het hart, het speet hun zeer 
(bet genoemde te moeten missen). Yn syn 
-, in zijn hart, in wendig (zonder het te 
laten blijken). Mooi syn hele -, met hart 
en ziel, met alle kracht en toewijdi ng. 
Dal gie, leil him aan 't -, dat gaat, ligt 
hem na aan bet hart (dat is heel belang
rijk voor hem; dat laat bem niet on
beroerd). Wat op ir - hawwe, iets op het 
hart, op zijn lever hebben, schuldig aan 
iets zijn. Ut hetsens greeuwn*, ui t de 
grond zijn s harten, uit de grond van zijn 
hart. Syn - faslhaude, zijn bart vasthou
den, in angst verkeren voor de afloop van 
iets. Tt - tà heich hawwe, het bart hoog 
dragen, fi er, trots zijn. -> hóle, nóke. TI -
hawwe om tà ... , het hart hebben , het wa
gen te .. . Hew it - net en kom tà lat tLis, 
waag het niet (om) te laat thuis te ko
men. Hy kin hier syn - maar ophelje, hij 
kan hier zijn hart maar ophalen, hij kan 
hier maar volop van alle goede en mooie 
dingen genieten. -> haun, hetsen, hom
mer, meurdkieulVle, schrik. 

'hetsen, [hEtsan] S. (altijd zonder art.; in 
combinati e met een persoonsvorm in het 
enkelvoud). Herten; harten, alle speel-

• kaarten in het kaartspel met een rood 
hart erop. - is troef, harten is troef. -> 

hets. 
hetsen(s), - , hets. 
hetsen'aas, s.m. Hertenaas; hartenaas. 
'hetsich, [bEtsax] adj. Hets ich; verhit en 

daardoor dorstig. 
'hetskwaal, s.m. Hertkwaa l; hartkwaal. 
'hetsseer, s.n. Hertsear; hartzeer, harten

leed, innig verdriet. - hawwe (fan), hart
zeer hebben (van). 

'hetsslaeh, s.m. Hertslach; hartslag, har
tenklop. 

heu, interj. , -> hui. 
heuch, [hö:x] s.m. In : Tjin - en meuch, te

gen heug en meug, tegen zijn zin. Wat 
tjin - en meuch opiite, iets tegen heug en 



heufd 

meug opeten. 
heufd, [hö:ft] s.m. , heLifden [hö:vdan]. 

Haad; hoofd (meerdere, wie met gezag 
over anderen bekleed is; havenhoofd). It 
- fan 'e schuele , het hoofd der school. -+ 

hole. 
'heufdman, s.m. Haadman; hoofdman. 
'heufdsaak, s.m. Haadsaak; hoofdzaak. # 

Yn -, in hoofdzaak, hoofdzakelijk, voor
namelijk. 

'heufdstok, s. n. Haadstik; hoofdstuk. 
'heuge, [hö:ga] v., heugde, heugd. Heuge, 

hûgje; heugen, herinnerd worden. Dat 
heucht my na eh wal, net nwir, dat beugt 
mij , dat herinner ik me nog wel, niet 
meer. It mei my nach -, dat ... , <Fr.> it 
mei my nocb beuge, dat ... ; ik kan me 
nog herinneren, ik herinner me nog, dat 

'heugenis, [hö:ganIs] s.m. Heugenis; beu
genis, herinnering. 

'heuje, [hö:ja] v., heude, heud. Hoaie, slin
gerje (fan in skip); slingeren (van een 
schip). 

heuk, [hö:k] s.n., -en, hakken [hakan] " . 
Hok; bok, schuurtje. 

'heukerich, [bö:karax] adj. " . Heukeri ch; 
armoedig, kommervol. In - besta in, een 
armoedig, kommervol bestaan. 

'heukerje, [hö:karja] v. , heukere, heukere. 
<Fr .:> Heukerje. 1. scharrelen, met 
moeite in zijn onderhoud voorzien. Hy 
heukere fan ie iene jier yn it eeuwre, hij 
scharrelt van het ene jaar in het andere. 
2. hunkerend lopen. De beesten heukelje 
om de bieulVr hanne, de koeien blijven 
dicht bij de boer lopen, hunkerend naar 
voedsel. 3. kleumen . De fiske r stuech by 
de slait tIJ -n, de visser stond bij de sloot 
te kleumen. 

'heukerje, v. , -+ hUkkeIj e. 
'heukfast, adj . Hokfêst; hokvast. 
'heuJa, [bö:la.] s.m. In : Op in - wazze, 

<Fr.> oan 'e hui en de jui wêze; aan de 
zwier zijn . - , sweef, swier. 

'heuJa, interj ., -+ huila . 
heun, [hö:n] s.m. Hun ; boon. # Mooi -, ho

nend, smadend. Ien mooi - oonsjain, ie
mand honend aankijken . 

'heune, [hö:na] v. , heunde, heund. Hunje; 
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honen, smaden . 
heup, [hö:p] s. m. Hope; hoop, wensende 

verwachting van iets goeds. # Yn 'e -, dat 
... , in de hoop, hopend, dat ... - op .. . , 
hoop op .. . Twisken - en frees , tussen 
hoop en vrees. Der is nach -, er is nog 
boop, er is nog geen reden voor wan
hoop. Guje, ale - haWl-ve, dat ... , goede, 
alle hoop, het stellige vertrouwen heb
ben, dat ... - , ydel. 

heup, s.m., -+ haipe. 
'heupbonke, s. m. Heupbonke; heupbeen. 
'heupe, [hö:pa] onregelm.v., ik heup, dIJ 

hupste [höpsta] , hy hupt [höpt] , wy, j e, 
jimme, jà heupe; hupte [höpta] , hupt; 
'hupje, [höpja] v., ik hupje, dIJ heupeste 
[bö:pasta] , hy heupe [hö: pa] , HY, j e, jim
me, j à hupje; heupe, heupe. Hoopje; ho
pen , een wensende verwachting van iets 
goeds koesteren. # - op ... , bopen op ... 
Dat is (net) tIJ -n, dat is (niet) te hopen, 
te wensen. 

'heupe, [hö: pa] s.m., -n , hUppen [hüpan] 
(alleen in de vaste verbinding op 'e hUp
pen). Heupe; heup. # Ir op 'e -n, huppen 
kreje, het op zijn heupen krijgen , goed 
op gang komen. 

'heupeldaide, [hö:pal]- s.m. & s.f. " . Fer
stoarne erfomke of erfmuoike; overleden 
suikeroom of suikertan te (van wie men 
op een erfeni s hoopt). 

'heupeleus, [hö:palö: s] adj. Hopeleas; ho
peloos. 

'heupen, [hö:pan] s.m. « ed.). In: In -, 
<Fr.> in hopen; een hoop, veel. -+ haipe. 

heupe(ste), hupje. 
'heupfol, adj . Hoopfol; hoopvol. 
'heuplik, [hö:plak] adv. Hooplik; hopelijk. 
heur, [hö.ar] adj. <zeldz.>. Hear, hoar ; zo 

stil (in de natuur) dat de geluiden over 
grote afstand hoorbaar zijn. It is, de loft 
is -, <Fr.> it is hear; het is zo stil buiten, 
dat de geluiden over grote afstand hoor
baar zijn. - I·veer, <Fr.> boar waar; zulk 
stil weer, dat de geluiden over grote 
afstand hoorbaar zijn . 

'heurieh, [hö.arax] ; ge'heurich, [gahö.a
rax]; adj. Hom·(ich); gehorig, (van een 
huis) zo gebouwd, dat geluiden er overal 
hOOl·bam· zijn . 
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heus, [hö:s] s. f. , heuze [hö:za], hóze [h::> :
za]. Hoas; kous (in bet. 1), hoos (in bet. 
2). 1. kledingstuk ter bedekki ng van voet 
en been. -> kûs. In breided, oojbre ided, 
oonbreided -, een gebreide, afgebreide, 
aangebreide kous. 2. hevige wervelwind 
(vrijwel ui tsluitend voorkomend als twee
de lid van een samenstelling, zie: wat
terheus, wiillheus). 

'heusbjaun, s.m. Hoasbän; kousenband. 
'heusfat, s.n . Easfet; hoosvat. 
'heuter, adv., -> heUlers. 
'heuters, [hö: tas] adv. In : Heuters en teu

ters [tö: tas], heuter [hö: ta r] en teuter 
[tö: ta r], <Fr.> (h)oates en toates, hoater 
en toa ter. Hier af der - en teuters wazze, 
<Fr.> earne oates en toates wêze; ergens 
ki nd aan hui s zijn . Dà !Wa binne - en 
teuters, <Fr.> dy twa binne oates en toa
tes: di e twee zijn in en uit met elkaar, die 
twee zijn dikke, grote vrienden, di e twee 
zij n onafscheidelijk . - , gat, scheu/. l à 
binne - en teuters op reis, <Fr.> hja bin
ne oates en toates op reis; z ij zijn steeds, 
voortdurend, altijd op reis. 

'heuvel, [hö:val] s.m., -s. Heuvel; heuvel. 
'heuvelje, [bö:valja] v. , heuvele, heL/vele. 

Stadich (by in hichte op) rinne; lang
zaam en moeizaam (opwaarts) lopen. l à 
heuvelen by dûn op, zij li epen langzaam 
en moeizaam het duin op. -> baffelje, 
tjaskje, tjolve, tjoterje. 

'heuze, [hö:za] v. , heusde, heusd; 'heuzje, 
[hö:zja] v., heuze, heuze. Eaze; hozen, 
met een hoosvat water uit een vaartuig 
werpen. 

'heuzje, v., - , heuze. 
'hevel, [he:val] s.m., -s. Hevel; hevel. 
'hevelje, [he:va lja] v., he vele, hevele. 

Hevelje; hevelen. 
hew(we), - , haW}ve. 
hêze(ste), -> hezje. 
'hezje, [hEzja] v., ik hezje, do hezzeste, do 

hêzeste [hE:zasta] , hy hezze, hy hêze [hE:
za], wy, j e, j imme, jà hezje; hezze, hêze 
[hE: za]; hezze, hêze; 'hezze, [hEza] v., 
hesde, hese!. Hurdzje (in bet. I ), hurde 
(in bet. 2); harden. 1. hard maken (bij v. 
va n staal); bestand maken tegen koude, 
honger en ontberingen (van het lichaam). 

hier 

2. uithouden, verduren. ft wie so kaL/d, 
hy kue it net -, hy kue de tjald net -, het 
was zo koud dat hij het niet kon harden. 
1t is der net om to -n, het is daar niet te 
barden. It is hier bast to -n, het is bier 
best te harden, het is hier genoegeJ ijk (en 
warm). 

'hezze, v. , -> hezje. 
hy, [hi j pron.pers. (voorkomend aan het 

begin van een zin of, alleen beklem
toond, in een zin). Hy; hij . - is 0 so f er
aundere, hij is heel erg veranderd . Dat 
hie - net seze mocht, dat had hij niet mo
gen zeggen. -> er. 

hya' sint, [hijasIn t] s. m., -en. Hyas int; hya-
cint. 

hie(d), -> hawwe. 
hiem, [bi .am] s.n ., -en. Hiem; erf, heem. 
hiem, [hi .am] adj . Hiem; eigen, vertrouwd. 

# Dat het er -, <Fr.> dat hat er biem, dat 
is him hiem; dat is hem eigen, dat is zij n 
gewoonte. -> ooin. 

'hiemhieuwn, s.m. Hiemhûn , hiemdogge; 
heemhond, hofhond, waakhond, wacht
hond. 

hier, [hi .ar] adv. Hji r; hier. 1. op deze 
plaats. - win j e se, hier wonen ze. - gie se 
altyd hanne, bier gaat ze altijd heen, 
naar toe. 2. ter vervanging van het 
pron.dem. dit (altijd in combinatie met 
een prep.). - leve se fa n, hier leeft ze van, 
hiervan leeft ze (van dit leeft ze). - het er 
it mooi dien, hier heeft hij het mee ge
daan, hiermee heeft hij het gedaan (met 
dit heeft hij het gedaan). # - af der, hier 
of daar , ergens. - en der, hier en daar, op 
enkele plaatsen, verspreid . -> hierso . 

hier, [hi .ar] s.m. & s.n ., -en. Hier; haar. 1. 
(als s.m.) afzonderlijke haarvezel. De 
aiste gryse - is der, het eerste grijze haar 
is er. 2. (a ls s.n.) haardos, de gezamen
lijke haren. Hy het in prachtich bask -, 
hij heeft een prachtig bos haar, een 
prachtige haardos. # Op in - naai, op een 
haar na, op zeer weinig na. - op 'e kiizen 
hawwe, haar op de tanden hebben, van 
zich af du rven spreken. Troch it - retje , 
<Fr. > troch i t hier reitsje; kaal beginnen 
te worden. Ineeuwr by 't - krej e, ineeuwr 
yn 't - fja in, <Fr.> inoar by 't hier krije; 



hilpeleus 

er geen schuld aan hebben; iets uit in
nerlijke noodzaak wel moeten doen ). 
Kin ik it -?, kan ik het helpen, is het 
soms mijn schuld? It ben most gieuwle, it 
kue it nel -, het kind moest huilen, het 
kon het niet inhouden (bij v. vanwege de 
pijn). len oon wal -, iemand aan iets hel
pen , zorgen dat iemand iets krijgt. 
braun, haun. 

'hilpeleus, [hIlpelö:s] adj . Helpleas; hulpe-
loos. 

'hilper, [hIlper] s. m. , -s. Helper; helper. 
'hilpmiddel, s.n. Helpmiddel; hulpmiddel. 
'hilpstok, s. n. Helpstik; hulpstuk. 
him, [hlm] (komt ook wel voor in de afge

korte vorm '1'11 [ml) pron .pers. & pron. 
ref! . <Fr.:> Him. 1. (als pron .pers.; aan 
het begin van een zin alleen beklem
toond) hem. Wy hiene - nel syn, wij had
den hem niet gezien . Wy hewwe - in bûek 
jeeuwn, wij hebben hem een boek gege
ven. Dà bUeken binne fan -, die boeken 
zijn van hem. 2. (als pron .retl ; ook te
rugslaand op het pron.pers. men) . Hy 
schome, ferkiooit -, hij schaamt, ver
kleedt zich. Byliiden mol men - schomje 
feur syn ben, soms moet men zich scha
men voor zijn kinderen , soms moet je je 
schamen voor je kinderen. 

himd, [hIm(p)t] s.n., -en [bIm(b)den] . 
Himd; hemd. In iytj -, een hemdje. # fen 
it - fan 'e eers oof friegje, iemand het 
hemd van zijn gat, lijf vragen, iemand 
geheel uithoren. - , slippe. 

'hymje, [himje] v., ik hymje, do hiimeste 
[hi :meste], hy hiime [bi:me] , wy, j e, 
jimme, jà hymje; hiime, hiime. Hymje; 
hijgen, kort en hoorbaar of moeilijk 
ademhalen . # Nooi azem -, naar adem 
hijgen, naar adem, lucht snakken. --> 

hygje, pusIe. 
'himmel, [bImei] adj. Himmel; net, proper, 

zindelijk. In -en finI, een nette, keurige 
vent. - yn 't habyl, <Fr.> himmel yn 't 
habyt; netjes in de kleren. 

'himmelje, [bImelje] v., himmele, himme
ie. Himmelje; schoonmaken . It -n, <Fr.> 
it hushimmeljen; de grote schoonmaak. 
- , schienmok. 

hin, [bIn] s.f. , hene [be: ne]. Hin ; kip, hen, 
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hoen . - , siek, stook. 
'hinder, [hInder] s.m. Hinder, lêst; hinder. 

# - hGlvwe fan , hinder hebben, ondervin
den van. 

'hinderje, [hInderje] v. , hindere, hindere. 
Hinderje; hinderen. Dal hindere net, dat 
hindert niet, dat mag niet hi nderen, dat 
is geen beletsel, bezwaar. 

'hinderlik, [hInderlek] adj. & adv. Hinder
lik; hinderlijk. 

'hindernis, [hIndernIs] s.m., -sen. Hinder
nis; hinderni s. 

'hinderpail, s. m. Hinderpeal; hinderpaal. 
'hinge, [hll)e] s.m . ..... , -no Hinge; duim van 

een deurhengsel. 
'hingel, s.m., --> hengei. 
'hingelje, v., --> henge/je. 
'hingje, [bll)je] onregelm .v., ik hingje , do 

hangesle [hal)este] , do hongeste [h:J:
l)este] <zeldz.>, hy hange [häIJe], hy 
hOnge [h:J: l)e] <zeldz.>, wy, j e, jimme, jà 
hingje; hange , hOnge [h:J: l)e] <zeldz.>; 
hange, hOnge [h:J :I)e] <zeldz.>. Hingje; 
hangen. De jas hange oon de stuel, de 
jas hangt aan de stoel. Hy hange de jas 
oon de su/ei, hij hing de jas aan de stoel. 
# - nooi ..... , hangen, hunkeren, verlangen 
naar. It hange fan ... oonineeuwr, het 
hangt van ... elkaar, het bestaat voorna-
melijk uit ... II hange as wairm saun 
oonineeuwr, het hangt als droog, los 
zand aan elkaar, er zit geen verband, 
structuur in dit artikel, deze redevoering, 
dit verhaa l. - oon, hangen aan, ver
knocht, verkleefd zijn aan. Hier af der 
tjin oon -, niet tot het een of ander kun
nen besluiten (en daardoor tot niets ko
men). 

'hyngjer, s. n., - , hynjer. 
'hingsel, s.n., --> hengsel. 
'hingselkuer, s.m. Hingelkoer; hengsel

mand. 
hyngst, s.m ., --> hynsl. 
'hingster, [hll) (k)ster] s.n., -s. lngster, 

hingster; unster. --> unsler. 
'hynjer, [hinjer] ; 'hyngjer, [hil)jer] ..... ; 

s.n. , -s. Hynder ; paard. # - en wooin, 
paard en wagen. len ieuwr it - lille , ie
mand over het paard tillen, iemand te 
veel prijzen (zodat hij een te hoge dunk 
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van zich zelf krijgt). It - after de wooin 
spanne, het paard achter de wagen span
nen , de zaken verkeerd aanpakken. --> 

paard, snikpeerd, stark, S1l1it, switte. 
'hynjersbek, s. m. Hynstebek; paardenbek. 
'hynjer(s)blom, s.f. Hynsteblom; paarde

bloem. --> pareblom, parepuster. 
'hynjersdompe, s.m. Hynstefiich; paarden

vijg. --> glimme. 
'hynjersflaask, s. n. Hynsteflêsk; paarden

vlees. 
'hynjersfolk, s. n. Hyn stefolk; paardenvolk. 
'hynjersgös, s. n. Kweldergers; kwelder

gras. 
'hynjersmich, s.f. Drintske mich ; paarden

vlieg. 
'hynjersmiddel, s. n. Hynstemiddel ; paar

denmiddel. 
'hynjersriide, onregelrn.v. Hynsteride; 

paardrijden. 
'hynjersriider, s. m. Hynsterider; paardrij

der. 
'hynjersstaal, s.m. Hynstestäl; paardenstal. 
'hynjerstaim, s.m. Hynstetearn; paarden

toom. 
'hinke, [hIUka] v., hinkte, hinkt; 'hinkje, 

[hIukja] v. , hinke, hinke. Hink(el)je, pin
ke; hinken, mank gaan . 

'hynkejeie, [hiIJka]- v. In : - nooi bep hUs 
tb .. . , paardje rijden naar grootmoeders 
hui s ... (begin van een kinderrijmpje en 
-spelletje; vgl. Fr. hop hop hynke). 

'hinkelblak, s.n . Hinkersblok; hinkelblok
Je. 

'hinkelje, [hIukalja] v. , hinkele, hinkele. 
Hink(el)je; hinkelen, op één been voort
springen. 

'hinkje, v. , --> hinke. 
'hinnefeer, s.f. Hinnefear; kippen veer. 
'hinnefnit, s.m. & s.n. (Hastige) hei ; kip-

pendrift, kippenkoorts . 
'hinneftiet; 'honeftiet; s.m. It krus fan in 

draak; het kruis van een vlieger. --> 

draak. 
'binnegaas, s.n. Hinnegaas; kippengaas. 
'binnegat, s. n. Hinnegat; opening in een 

muur (voor de kippen). - , pispoot. 
'hinneheuk, s.n. Hinnehok; kippenhok. 
'hinne-iiten, s. n. Hinne-iten, hinnefoer; 

kippen voer. 

hys 

'hinnekjitten, -[kjltan] s.plur. , . Hinne
kjitte; kippendrek, kippenmest. --> hinne
streeuwnt. 

'hinnekleed; 'hinnepkleed; s.n. , . Hin
nekleed; doodskleed, lijkkleed, lijkwade. 
- , daide, daidsgued. 

'hinneleiers, s.m. Hinneljedder, hinnetrep; 
kippenladder, kippentrap. 

'hinneleup, s.m. Hinneloop, hinnerin ; kip
penloop, kippenren . 

'hinnemat, s.f. Hinnematte; nachthok voor 
de kippen. 

'hinneooi, s. n. Hinne-aai; kippenei. 
'hinnep, [hlnap] s.m. Himp; hennep. 
'hinnepyk, s.m. Hinnepyk; kuiken van kip 

(inz. het vrouwelijke kuiken). 
'hinnepkJeed, s.n ., - , hinnekleed. 
'hinnesap; 'honesap; s.n. Hinnesop; kip

pensoep. 
'hinnestreeuwnt, s. m. Hinnestront ; kip

pen drek, kippen mest. --> hinnekjitten. 
'hinnikje, [hlnakja] v. , hinnike, hinnike. 

Wrinzgje; hinniken. --> nakkerje. 
hynst, [hin(t)st] ; hyngst, [hiIJ(k)st); s.m. , 

-en. Hynst; hengst. 
'hinter, [bintar] adv. In : - en {winter 

[tyIntar], - de twinter, <Fr.> hinter oer, 
troch twinter; schots en scheef, wan
ordelijk. It leit ólegerre - en twinter, - de 
twinter, het ligt allemaal op wanordelijke 
wijze door elkaar. --> hot. 

bype'konter, [hipakontar] s.n. In: Men sue 
it - der fan kreje , het is om tureluurs te 
worden (vgl. Fr. hypekonder 'hypochon
drie'). 

hype'konter, [hipakontar] s.m., -s, Swart
kyk; hypochonder, hypochondrist, zwart
kijker. It is in auden -, hij is een oude 
zwartkijker. 

hypo'teek, [hipo:te:k] s.m. , hypoteken. 
Hyp(o)teek; hypotheek. 

'hippe, [hlpa] v. , hipte, hipt. <Fr. :> Hippe. 
1. hippen , huppelen. It ben hipte fan 
bliidens, het kind hipte, huppelde van 
blijheid. 2. in : ft is nau tb -n, it hipt nau, 
<Fr.> it is nau te hippen, it hipt nau; het 
luistert, steekt nauw, het komt er zeer op 
aan, er mag niets aan mankeren. --> hitte. 

'hippekeutel, s.f. , --> hepekeutel. 
hys, [his] s. m. In: It is in helen -, het is een 

/ 



hysbaalke 

hele hijs, sjouw, til. --> hift, ris, sjeeuw, 
ri I. 

' hysbaalke, s. m. Hysbalke; hijsbalk. 
'hysblak, s. n. Hysblok; hijsblok. 
'hysje, [hi sja] V . , ik hysje, do hiisesre [hi :

sasta] , hy hiise [hi :sa], wy, je, jimme, jà 
hysje; hiise, hiise. Hise; hijsen, naar bo
ven trekken. De flage , de seilen -, de 
vlag, de zeilen hijsen. 

'hiskje, [hlskja] V. , hiske, hiske. Hysje, 
husje; hitsen, aanh itsen. --> oonhiskje. 

'hyskraan, s.m . & s.f. Hyskraan; hijs
kraan. 

'hysteeuw, s. n. Hystou; hijstouw. 
his'toorje, [hlsto.arja] s.m., -s. Hi stoarje; 

histori e. # Der wedr - jan móke, daar zal 
over gepraat, gekletst worden. 

'hitsich, [hItsax] adj. Hetsich; hitsig. 
'hitte, [hIta] v. <zeldz.>. In : Ir is nau to -n, 

<Fr.> it is nau te hitten; het luistert, 
steekt nauw, het komt er zeer op aan , er 
mag niets aan mankeren. -> hippe. 

ho, [ho] adv. Hoe; hoe. - her er dat dien ?, 
hoe, op welke wijze heeft hij dat gedaan? 
- is ir weer?, hoe, van welke aard is het 
weer? - meu is 'r op it eilaun! , hoe mooi 
is het op Schiermonnikoog, wat is het 
mooi op Schiermonnikoog! Ik wer net -, -
aft se da t hawwe wille .... , ik weet niet 
hoe ze dat willen hebben. --> ho 't. Wy 
moffe maar 'reis sjain -, - dat it weer 
wedr .... , we moeten maar eens zien hoe 
het weer wordt. - , ho'r. # - (dan) aik, hoe 
(dan) ook, onverschill ig hoe, onverschil 
lig op welke manier. Ho .. . , ho ... , hoe .. . , 
hoe, des te ... Ho kotser, hO jeeuwer, hoe 
korter, hoe liever. Ho korser it deure, ho 
jeeuwer ar ik ir hew, hoe korter het duurt, 
hoe liever ik het heb. --> hO'n, ho't, lang . 

ho, [ho:] interj . Ho; ho, uitroep om iemand 
op te laten houden, stil te laten staan, 
enz. # - maar, ho maar, geen sprake van. 
Hy wue in baanrjen hawwe, maar - maar, 
hij wi lde een baan hebben, maar ho 
maar, er was geen sprake van, dat h ij er 
een kon vinden. 

'hobbel, [hobal] s.m. , -s. <Fr.:> Hobbel. 1. 
hobbel, oneffenheid. 2. hobbelaar, blok
schaaf met gebogen ondervlak. 

'hobbelhynjer, s.n. Hobbelhynder; hobbel-
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paard. 
'hobbelich, [hobalax] adj . Hobbelich; hob

belig. 
'hobbelje, [hobalja] v. , hobbele, hobbele. 

1. Hobbelje; hobbelen, schom melend be
wegen. 2. stuitelje; strompelen, gebrek
kig lopen , telkens struikelend voortgaan. 
--> knoffelje, sterrelje, strompelje, tjolve. 

'hochte, [hoxta] ; 'hof te, [hofta] ; 'hufte, 
[höfta]; s.m . .... , -no Huffe, hachje; homp, 
hachje. - , hompe. 

'hods, [hots] s.f., hodze [hodza]. (Boere)
hoatske, boeregretske; trien, boerentrien. 
Jo go f -, die grote, ma lle meid. 

hoes, [hus] s.m. , hoezen [huzan]. Hoes; 
hoes, overtrek. 

hof, [h of] s. n. Hof; hof (hofhouding; ge
rechtshof). -> haf, hoof, rjarkhoj. 

'hofhauding, [hof] - s.m. Hofh alding; hof
houding. 

'hoflik, [hoflak] adj. 1. Hofli k; hoffelijk, 
wellevend. 2. frij aardich, knap; tamelijk 
goed. Hy wie wal -, het ging, zijn ziekte 
in aanmerking genomen, tamelijk goed 
met hem. Hy wie heel wat hofliker, hij 
was een stuk beter, hij was flink opge
kn apt (na ziekte). It weer wedr wat hoj
iiker, het weer wordt wat beter, aangena
mer. 

'hofmester, [hov]- s.m. Hofmaster; hof
meester, steward. 

ho'fole, num. HoefolIe; hoeveel. 
hO'foolste, -[fo:l(t)sta] num. Hoefol(le)ste; 

hoeveelste. De - krimp her se der?, de 
hoeveelste schelp heeft ze daar? 

'hOfoolsto, -[fo: lsto] , -[fo:lsta] adv. Hoe
fol(le)ste; des te (alleen in een vaste ver
binding). - mair, <Fr.> hoefol(le)ste 
mear ; zoveel te meer, des te meer. --> 

joisfo, sojoolSfO. As hy ir kin, - mair kisto 
it, als hij het kan, des te meer kun jij het. 
--> desto, nommensto. 

'hofte, s.m., - , hochte . 
'hogelje, [ho:galja] v. , hogeie, hogeie. 

Hoeden rinne; voorzichtig lopen (bijv. 
over ij s). 

hok, [hok] s. n., -ken. Hokke, stûke; hok, 
stuik, aantal tegen elkaar geplaatste 
schoven. # Oon -ken satfe, <Fr.> yn hok
ken, oan stûken sette; als hokken, stuiken 
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formeren (van schoven). 
'hoksel, [hoksa l] s. m. , -s. Earmsholte; ok

sel. 
'hokselje, [hoksalja] v., hokse/e, hoksele . 

Kroaskje, sjokselje; sjokken, sukkelen, 
moeizaam (en gebrekkig) voortgaan. Hy 
hokse/e op hUs aan, hij sjokte, sukkelde 
naar huis. 

hol, [hol] s.n., -fen. Hoal; hol, een in de 
grond uitgegraven schuilplaats (van een 
wild dier). ~ haal. 

'höle, [h:J: la] s.m., -no Holle; hoofd, bo
venste deel van het menselijk li chaam. - ) 
heufd. # In - as in beu, as farve, fjuer 
hawwe, een kop als een boei , een hoofd 
als vuur hebben. ~ blued, kap, raid. Net 
gued by de - wazze, niet goed, niet wel 
bij zijn, haar hoofd zijn. It greut my bope 
de -, het groeit mij boven het hoofd , het 
begint mijn krachten te boven te gaan. 
Der hange us heel wat ieuwr de -, er 
hangt ons heel wat boven het hoofd, er 
staat ons veel onaangenaams te wachten. 
Wat ieuwr de - sjain, iets over het hoofd 
zien , ergens niet op letten. Hà kryste it 
yn 'e -, hoe haal je het in je hoofd, hoe 
kom je erbij . Der in swieren - yn hawwe, 
er een zwaar hoofd in hebben, het som
ber inzien. ~ gat, muts. It heich yn 'e -
hawwe, <Fr.> it heech yn 'e holle hawwe; 
het hoofd hoog dragen, fier, trots zjjn . ~ 
hets, n8ke. Dat fersjen spii/e my troch de 
-, dat li edje maalt, speelt mij door het 
hoofd, komt mij telkens in de gedachten. 
Wat ût 'e - lere, I10'te, iets uit het hoofd, 
van buiten leren, weten. Dy de - brakke 
ieuwr, mooi ... , zich het hoofd breken 
met ... , tobben over ... De - dalleze, zijn 
hoofd neerl eggen, sterven. Wat se yn 'e -
het, het se net yn 'e eers, <Fr.> wat se yn 
'e kop hat, sit har net yn 'e kont ; als ze 
zich in iets in het hoofd gezet heeft, 
houdt ze er (koppig) aan vast, zij is erg 
volhardend. ~ air, bejeppe, feech, foo ie, 
gat, reer, schetse, sleek, streek, watter. 

'hölebrakken, -[brakan] s.n. Hol(le)brek
ken; hoofdbreken. It kaste -, het kost heel 
wat hoofdbreken(s). ~ spjaldje. 

'hölekeisen, s.n . Holkessen; hoofdkussen, 
oorkussen. 

ho'n 

'hölenieuwn, [h:J: lan]- s.n. Hollenein ; hoofd
eind(e). 

'holens, [ho:lan (t)s] s.m. Hollen s; holheid, 
het hol zijn . 

' höleschodje, v. Skodholje; hoofdschud
den , het hoofd schudden. ~ schodje. 

höle(ste), ~ helje. 
'Hollander , [holandar] s. m., -s. Hollanner; 

Hollander, inwoner van Holland, eder
land. 

'Hollands, adj . & s.n ., - ) Hollauns. 
'Hollaun, [hola. gn] nom. prop. Hollän ; 

Holland, Nederland. 
'Hollauns, [hola. gn (t)s]; 'Hollands, [ho

lants]; adj . & s. n. Hollänsk; Hollands, 
Nederlands. 1. (als adj .) van, uit, als in 
Holland, Nederland. 2. (als s.n.) de taa l 
van Holl and, Nederl and. 

hom, [hom] s. n. Hom; hom, teelvocht van 
mannetjesvis. 

ho'meie, [ho.mE.ia] s. m. <zeldz.>, -no Ho
meie; inrijhek (inz. bij een boerderij ). ~ 
hoof( d)pellen . 

'hommer, [homar] s. m., -s. Hammer; ha
mer. # It hets slacht my as in -, mijn hart 
bonst verschrikkelijk. Eeuwnder de -
bringe, onder de hamer brengen, veilen. 
Eeuwnder de - komme, onder de hamer 
komen, geveild worden. 

'hommerje, [homarja] v. , hommere, hom
mere. Hammerje; hameren. 

'hommerslach, s.m. Hammerslach ; hamer
slag. 

'hommerstok, s.n. Hammerstik; hamer
stuk. 

'hompe, [hompa] s.m., -no Hompe, hi mpe; 
homp. - ) hochte. 

'hompelje, [hompalja] v., hompele, hom
pele. Hompelje; hompelen, kreupelen. 

ho'n, [hon] pron.interr. & adv. <Fr. :> 
Hoe'n. 1. (als pron .interr.; in combinati e 
met een zelfstandig naamwoord) wat 
voor (een). ~ wat. - man is dat ?, <Fr.> 
hoe'n man is dat; wat voor (een) man, 
wat voor soort man is dat? Hy fert8/de -
meu gesicht at it wie, <Fr.> hy fertelde 
hoe'n moai gesicht as it wie; hij vertelde 
wat voor een, welk een mooi gezicht het 
was. 2. (als adv.) hoe. - gat stok watte 
hawwe?, <Fr.> hoe'n grut stik wolste 

l 



hone 

hawwe; hoe groot moet het stuk zijn dat 
je wilt hebben ? -> hà'nen. 

'hone, [ho:na] s.m. , -no Hoanne; haan. De -
op 'e tjarketuer, de (windwijzer in de 
vorm van een ) haan op de kerktoren. - ) 
weerhone. 0 , bà, de -I, gezegd wanneer 
men een hanentred, een kiemblaasje in 
zijn ei aantreft . - ) treedsel. # Rone, stap
pe as in steutenen -, stappen als een 
haan (van een stoter), parmantig lopen . 
Weten -n, van tarwemeel gebakken 
broodjes in de vorm van haantjes (vroe
ger een traktatie op Palmpasen). Alryd 
mot syn - keuning krooie, altijd moet zijn 
haan koning kraaien , altijd wi l hij zijn 
zin doordrijven. Der kraoit gin - nooi, 
daar zal geen haan meer naar kraaien, 
niemand zal daar nog aandach t aan 
schenken . -> haan. 

'honebaalke; 'honnebaalke, [hona]-; s.m. 
Hoannebalke; hanenbalk. 

'honefóet, s.m., -> hinnefuet. 
'honekeum, s.m. Hoannekaam; hanenkam . 
'ho'nen, [honan] pron.interr. Hoe'nen, 

hoe'n ien; wat voor een (i n zelfstandig 
gebruik). Der binne traoi seurten mutse, 
- watte hawwe ?, er zijn dri e soorten mut
sen, wat voor een wil je hebben ? hà'n. 

'honesap, s.n., -> hinnesap. 
'honestap, s.m. (meestal met het art. in). 

Hoannestap, hoannetrêd; hanenschree, 
hanenstap, hanentred, korte afstand. Dat 
is maar in -, dat is maar een hanenstap. 

hönge(ste), -> hingje. 
'honing, s.m. , -> honning. 
'honnebaalke, s.m., -> honebaalke. 
'honnebei, s.f. , -> hieuwnebei. 
'honning, [honllJ]; 'honing, [ho:nllJ]; 

'hunning, [hönllJ]; s.m. Huning; honing 
(toebereid voor consumptie). -> ympe. 

'hontjesdraf, [hontjazdraf] s. m. , . In : Ut 
-, <Fr.> op in hûntsjedraaf; op een suk
keldrafje. 

hoof, [ho:f] s.m., hoven [ho:van]. Hof; 
boomgaard (inz. bij een boerderij). -> 

haf, hof, tjarkhoof 
'hoof(d)pellen, [ho:f(t)]- s.plur. Homeie; 

inrijhek (inz. bij een boerderij) . -> 

homeie. 
hooi, [ho:i] s.m., -en; haai, [ha: l] s.m. 
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<zeldz.>, -en. Haai ; haai , bepaalde 
roofvi s. 

'hooie, [ho:i a] v. <zeldz.>, hooide, hooid. 
Togje; torsen . Hy kue de hone lwist net 
mair -, hij kon de haan bijna niet meer 
torsen . -> tooie. 

'hooiefal, [ho.ia]- s.n. Haaiefel; haaienvel. 
# In - fan in wyf , een haai van een wijf, 
een heibei , een haai (e)baai . 

'hooietaak, [ho. i ata:k] S.f. & s. m. , hooie
rake (als s. f. ), hooietaken (als s.m.). 
Haaietosk ; haa ientand. -> kiize, ragge
raak. 

hooi, [ho:l] adj . Hol ; hol (met een inwen
dig lege ruimte; met een rond ingebogen 
oppervlak) . In holen baim, een holle 
boom. In holen mage, een holle, lege 
maag. In - gelut, een hol geluid, een ge
luid dat klinkt alsof het uit een holle 
ruimte komt. In holen spegel, een holle, 
concave spiegel. # - en bal, hol en bol. -> 

uthooLje. 
hooi, [ho:l] s.n ., holen. Hoale; hol , schuil

plaats. # It is de r in - fan luzen, het is 
daar een luizenhol , een smeerboel. -> 

hol. 
'hoolte, [ho: lta] s. m., -no Holte; holte. 
hoorn, s.n. & s. m., -> huem. 
hop, [hop] s.m. Hop; hop, moerbeiachtige 

klimplant. - ) druch. 
'hopse, [hopsa] v., hopste, hopst. Hippe; 

hoppen, huppen, dan sen en springen. 
hor, [hor] s.m., -ren. (Siich)ramtsje; hor, 

horretje. -> harretjen. 
höre(ste), - ) harje. 
hor'leuzje, s.n., - ) harleuzje. 
'horrel, [horal] s.m., -s. Hoarrel; horrel, 

kleine windvlaag. 
'hoskje, [hoskja] v., hoske, hoske; 'hotse, 

[hotsa] v., hotste, hotst. Hosse; hossen, 
springend dansen. 

'hospytaallinnen, [hospita:l]- s.n. Hospi
taallinnen; hospitaallinnen. 

hot, [hot] adv. In: - en her, in wanorde. It 
leit olegerre - en her, het ligt allemaal op 
wanordelijke wijze door elkaar. - ) hinter. 

hO't, [hot] conj . (onderschikkend). Hoe't; 
hoe. Ik wet net - se dat hawwe wille, ik 
weet niet hoe ze dat wi llen hebben . Wy 
motte maar 'reis sjain - ie weer wedt, we 
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moeten maar eens zien hoe het weer 
wordt , wat voor weer het wordt. Ik wet 
net ho'tsto [hosto] , ho 'tste [hosta] dat 
dien heste, ik weet niet hoe j ij , je dat ge
daan hebt. - , ho. 

ho' tel, [ho. tEl] s. n., -s. Hotel ; hotel. 
ho' telhauder, -[ha.k1dar] s.m., -s. Hotel

hälder; hotelhouder, hoteljer. 
'hotse, v., - , hoskje . 
'hotsje, [hotsja] s.n. In : (De hele) - mooi 

motsje (ook uitgesproken als [hotsjama
motsja]), hutje en mutje, de gehele boel, 
de hele santenkraam. Mooi - en motsje, 
met hutje en mutje, met pak en zak. -> 

sa/ltepetyk. 
hQ'wal't, [hovalt] conj . (onderschikkend). 

Hoewol't; hoewel, ofschoon. - dy plant 
maar Iytj is, het er altyd in seud blome, 
hoewel die pl ant maar klein is, heeft hij 
altijd een hoop bloemen. --> alhowa/'t, 
scheun. 

hoze, - , heus. 
huch, [hüx] s. n., hûggen [hügan]. Hûch; 

huig. # It - hange him, zijn huig hangt, is 
gezwollen. len it - lichtje , iemand (van) 
de huig lichten, iemand door bedrog zijn 
geld afhandig maken. 

'huchelje, [hüxa lja] v., huchele, hUchele . 
Huchelje; huichelen. 

hued, [hü.at] s. m., -en [hü.adan] . Hoed; 
hoed. In heigen -, een hoge hoed. # 
EeulVnder ien - spylje , onder één hoedje 
spelen, gemene zaak maken. 

'huede, [hü.ada] s.m. Hoede; hoede. # Yn 
ien syn -, onder iemands hoede, bewa
ri ng , bescherming. Op dyn - wazze, op 
zijn hoede zijn, behoedzaam te werk 
gaan, zich in acht nemen. 

'huede, v., - , hûedje . 
'huededeus, s.f. Huodsjedoaze; hoeden

doos. 
'hueden, [hü.adan] adj. & adv. Hoeden; 

behoedzaam, voorzichtig. Hy teersde de 
brief - epen, hij vouwde de brief behoed
zaam, voorzichtig open. --> feursichtich . 

'hueder, [hü.adar] s.m., -s. Hoeder; herder, 
hoeder. 

'huedersschtil, s.m. Hoedersskûl; herders
schuilp laats. 

'huedewinkel, S. lll. Huoddewinkel; hoe-

huerkeree 

denwinkel. 
'hUedje, [hü.adja] v. , hUede, huede; 'hue

de, [hü.ada] v., huedde, hUed. Hoedzje, 
hoede; hoeden . # len - feur, iemand hoe
den , bewaren voor. - , watje. 

huef, [hü .af] s.m., hUeven [hü .avan]. Hoef; 
hoef, hoornschoen (bij hoefdi er) . 

'huefbeslach, s.n. Hoefbeslach; hoefbeslag. 
'huefdier, s. n. Hoefdier; hoefdi er. 
'huefiizder, s. n. Hoefizer; hoefijzer. 
'huefslach, s.m. Hoefslach ; hoefslag. 
'huefsrnid, s. m. Hoefsm id; hoefsmid. 
'huefstaal, S. I11 . Needstäl ; hoefsta l, nood-

stal. 
'hueke, [hü.aka] s.m., -no Hoeke; hoek. In -

greeuwn, een hoekje grond. Jà komen 0/11 

de -, zij kwamen de hoek om. De -, 
<Fr.> de hoeke; de bekende en vertrouw
de straathoek waar de dorpsbewoners el
kaar treffen en het nieuws van de dag be
spreken. -> bun. De manjued staie op 'e 
-, <Fr.> de manlju steane op 'e hoeke; de 
mannen staan op de hueke bijeen (en 
bespreken er het nieuws van de dag) . # 
Om in - sjain, om een hoekje kijken . - , 
hen, fjeeuwrhuek, jochthuek, trooihuek. 

'huekhós, s.n . Hoekhûs; hoekhuis. 
'hUekich, [hü.akax] adj . Hoekich; hoekig. 
'huekkiize, s.m. Hoektosk; hoektand, oog-

tand. 
'huekstien, s.m. Hoekstien; hoeksteen. 
'huekwaun, s. n. Hoekwan(t); hoekwant. 
huelp(en), -> hilpe. 
huep, [hü.ap] s.m. , -en. Hoep; hoep, hoepel 

(om een vat of wiel). 
'huepel, [hü.apal] s.m., -s. Hoep; hoepel 

(als kinderspeeltuig) . 
'huepelje, [hü.apalja] v., hûepele, hUepele . 

Hoepje, hoepjeie; hoepelen. 
'huepelrook, s.m. Hoeprok; hoepelrok. 
'huepheeuwt, s.n. Hoephout; hoephout. 
huer, [hü.ar] s.f., -eo Hoer; hoer. 
'hueren, s.m. , - , huem. 
'huerich, [hü.arax] adj . Huorrich; hoerig, 

hoerachtig. - sjain, hoerachtig kijken . Ja, 
de frou is net -, ja, het vrouwtje is niet 
gek, m.a. w. dat lekkers gaat jouw neus 
voorbij (door de bazin tegen een hond of 
kat gezegd). 

huerke'ree, [hü.arkare:] S.I11 . Huorkerij ; 



huskomer 

pier, toiletpapier. 
'htiskomer, s.m. Huskeamer; huiskamer. 
'htiskooi, s.f. Huskaai; huissleutel. 
'htisleuk, s.n. Huslok; huislook. ---> leuk. 
'htislik, [hüslak] adj. Huslik; huiselijk. 
'htismanje, -[manja] V. , hûsmanne, hûs-

manne. Husmanje; wonen, verblijf hou
den . Hy hûsmal1/le der al/ene, hij woont 
daar alleen. 

'htismiddel, s.n . Hlismiddel ; huismiddel , 
huismiddeltje. 

'htisnommer, s.n. Husnûmer; huisnummer. 
'htisooiner, -[0 : i nar] s.m., -s. Huseigener; 

huiseigenaar. 
'htisried, s.n. , ---> husgeree. 
'htisstee, s. n. Hlisstee; plaats waar een huis 

staat of gestaan heeft. 
hust, [höst] s.m. Hoast; hoest. 
'husterich, [höstarax] adj . In: - wazze, 

<Fr.> hoasterich wêze; veel moeten 
hoesten, (veel) last van hoest hebben . 

'hustje, [hös(t)ja] v. , ik hustje [hös(t)ja] , dà 
husteste, hy huste, 11-Y, j e, jimme, jà 
hustje [hös(t)ja] ; huste, huste. Hoastje; 
hoesten. 
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'htiswarje, v. Huswarje; op het huis passen 
(bij afwezigheid van de partner). Hy mot 
fanjauns -, hij moet vanavond op het huis 
passen (omdat zijn vrouw elders is) . 

'htiswerk, s. n. Huswurk; huiswerk. 
hut, [höt] s.f. , -te. Hut ; hut. 
'huver, [hü:var] s.m. , -s. Huver ; huivering. 

---> hûvering. 
'huverich, [hü:varax] adj. Huverich; huive

fig. 
'huvering, [hü:varllJ] s. m., -en. Huvering ; 

huivering. ---> hûver. 
'huverje, [hü:varja] v., hûvere, hûvere. 

Huverje; huiveren. 
'hózebeeuw, [hü:za]- s.m. Huzebou; hui

zenbouw. 
huzen, - } hûs. 
'hózespil, s.n. Huzespul; een groep huizen 

(die een buurt vormen). Der stie wat Iytj 
-, daar staat een groep huisjes. 

huze(ste), ---> hûzje . 
'hózje, [hüzja] v., ik hûzje, dà huzeste 

[hü :zasta] , hy huze [hü :za], wy, je, jim
me, jà hûzje; huze, hûze. Hlizje; huizen. 
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y, pron.pers. , --+ jy. 
-ich, -[ax] suff., -iger -[agar] , -st. -ich; -ig. 
'ychel, [ixa l] s. m., -s. Y chel(baarch); egel. 

--+ stykelswyn. 
yde'aal , [ide:ja:I] , [idi .ja:l] s. n. & adj ., 

.'.;dealen. Ideaa l; ideaal. 
ydea ly'seerje, [ide:ja lisJ.arja], [idi.jali 

sT. arja] v., ydealysere, ydealysere. Idea li
searje; ideali seren. 

y 'dee, [ide:] s.n., -ën. Idee; idee. # Op in -
komm.e, op een idee komen. 

'ydel, [idal] adj . & adv. Idel; ijdel. -e heup, 
in - lVes, ijdele hoop, een ijdel woord. - , 
hus. 

'yder , [idar] pron .indef. Ider, elk; ieder. -
hus, -( e) dei, ieder huis, iedere dag. -
duech syn bast, ieder deed zijn best. [n -, 
een ieder, iedereen. Yders ... , (een) ieders 
.. . --+ yderjueds. 

'yderien, pron.indef. lderien, elkenien; ie
dereen. - , elkenien. 

'yderjueds, -Qü.ats]; 'ydennans, -[man(t)s]; 
pron.indef. Iders, elks; (een) ieders. - , 
sed. 

'yderkeer, adv. lderkear(en); iedere keer, 
telkens. Der komme - mair badgasten op 
it eilaun, er komen steeds meer badgas
ten op Schiermonnikoog. 

'ydermans, pron.indef. , - , yderj ueds. 
ydy 'eut, [idi.jö:t] adj . & s. m. , -en. Idioat; 

idioot. 
'iedapel, s.m., --+ iepel. 
'ieder, [i .adar] s. m., -s. Ier; ader. 
' iederliete, onregelm .v. lerlitte; aderlaten. 
' iederlieting, -[li.atltJ] s.m. , -en. Ierlitting; 

aderlating. 
'iedgas, [i.ad]-; 'aadgas, [a:d]- « Ned.); 

s.n. Ierdgas; aardgas. 
' iedryk, [i.adrik] s.n. lerdryk; aardrijk. - , 

ieze. 
'ied rykskunde, [i.adrikskönda] ; 'aadryks

kunde, [a:drikskönda] « ed.); s.m. 
Ierdryksku nde; aardrijkskunde. 

ieds(k), [i.ats(k)]; aads(k), [a:ts(k)] « Ned.); 
adj . lerdsk; aards, werelds. [t is -e nacht, 

het is aardedonker. --+ nair, pikdiigende, 
piktjaster, tjoster. --+ ieze, slyk. 

' iedulje, [i.at]- ; 'aadulje, [aat]- « Ned. ); 
s.m. lerdoa lje; aardolie. 

iel, [i.al] s. m., -en. Iel; aal, paling. Op -
j iskje, op paling vissen. # -en as in pols 
sà tjok, polsdikke pali ngen, zeer dikke 
palingen. De - roont, <Fr.> de iel rint ; de 
paling begint te trekken (zodat hij ge
makkelijker te vangen is). 

'ielfisker, s. m. lelfi sker; palingvisser. 
'ielfiskje, v. Ielfi skje; op paling vissen. 
'ielfûk, s.f. lelfûke; palingfuik. 
'ielraiger, s. m., --+ ielschier. 
'ielschier, s.f., -e; 'ielraiger, -[ral gar] s. m., 

-s. Ielreager ; blauwe reiger. --+ raiger, 
speje . 

'ielsfal, s. n.; 'ielshieuwd, s. m. Ielshûd; 
aalsvel, aalshuid; ook fi g. voor: feeks, 
helleveeg, tang. --+ kaipman, kattejol. 

'ielshieuwd, s.m., --+ ielsjol. 
ien, [i .an] num. & s.m. , -en. Ien; één. [t is -

ieuwre, het is één uur. [n meujen -, meuje 
-en schrieuwe, een mooie één, mooie 
enen schrijven. Dat ie ne buek, dat ene 
boek, alleen dat boek (en geen ander). # 
Yn ienen, - , ynienen. Trooi menutten 
j eur, naai ienen, drie minuten voor, over 
één. [t is by, j eur, ieuwr, naai, tjin ienen, 
het is bij , voor, over, na, tegen enen. là 
binne jan - j ieren, <Fr.> hja binne fan 
ien jierren; zij zijn even oud. - j eur -, één 
voor één, stuk voor stuk. stok, stook. 
Oon -, aaneen, achtereen. [t gie -, twa, 
trooi, <Fr.> it giet ien, twa, trije; het gaat 
snel, het voltrekt zich in zeer korte tijd . -
jan sin, één van zin , eensgezind. - wazze 
mooi ... , één zijn met .. . , één geheel vor
men met ... --+ aist, eeuwr. 

ien, [i .an ] pron.indef. <Fr. :> len. 1. ie
mand. Der is - by de daar, er is iemand 
aan de deur. --+ monnichien. 2. gebruikt 
om te verwijzen naar een eerder genoem
de of nog te noemen persoon of zaak (in 
een context van vergelijki ng blijft ien na 



ien 

het voegwoord as soms onvertaald). --> 

sà 'n. Watte in baf? Hier heste -, wil je 
een bal ? Hier heb je er een. In grienen 
lVooin en in blaulVen -, <Fr.> in griene 
wein en in blauwen ien ; een groene 
wagen en een blauwe. In eeuwren -, een 
ander. Der is len, dy't bles wet, er is Eén , 
nl. God, die a ll es weet. - Jan de fiskers, 
schiipe, een van de vissers, schepen. -
Jan us, j imme, har, een van ons, jullie, 
hen. # Fan wa is dat -?, <Fr.> fan wa is 
dat ien?; wie is dat (m.a.w. wat is zijn of 
haar afkomst)? Net -, <Fr.> net ien; nie
mand. - ) ginien. Dy -e, die ene (persoon, 
zaak). Dat lVie in bejocht, so tryst as der 
nach neut - op it eilaun komd wie, <Fr.> 
dat wie in berjocht, sa tryst as der noch 
nea ien op it eilän kommen wie; dat was 
een bericht, zo triest als er nog nooit op 
Schjermonnikoog gekomen was , nog 
nooit was er op Schiermonnikoog een 
triester bericht gekomen. 

ien, [i .an] pron .pers. & pron .refl . <Fr.:> 
Jin . 1. (als pron .pers.) je (in een alge
mene, niet-specifieke betekenis, altijd 
met inbegrip van de spreker). Sokke ben 
sitte - altyd dwas, zulke kinderen zitten 
je altijd dwars. Heren en sjain Jerging -, 
horen en zien verging je. 2. (als 
pron.refl .) zich , je (terugslaand op het 
pron .pers. men, altijd met inbegrip van 
de spreker. --> him). Bytiiden mot men -
schomje Jeur iens ben, soms moet men 
zich voor zijn kinderen schamen, soms 
moet je je voor je kinderen schamen. --> 

iens. 
'ienakter, -[äktar] S.I11 . , -s. Ienakter; een

akter. 
' ienber, [i.ambar] adj . lenber; a lleen

staand , een lopend. In - minsk, een alleen
staande, een een lopend persoon. 

'iendei, adv. ~ . (H)okkerdeis ; onlangs. --> 

lasten. 
'iendracht, -[draxt] s. m. lendrach t; een

dracht. - Wer't - is, is macht, eendracht 
maakt macht. 

ien'drachtich, -[dräxtax] adj. & adv. Ien
drachtich ; eendrachtig. 

iene(n), --> ien. 
ien-en-'dötigje, [i .am:nd:>: tagja] , [i.anan-
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d:>: tagja] v. , ien-en-dbtige , ien-en-dbtige. 
Ienentriti gje; eenendertigen. 

'ienfaud, -[fa. !;I t] S.I11. Ienfäld ; eenvoud. 
ien'faudich, -[fa.!;Idax] adj. & adv. IenfäJ

dich ; eenvoudig. 
'ienheid, -[hf: . i t] S. I11. , -heden [he:dan]. 

Ienheid; eenheid. 
'ienich, adj. , --> ienichst. 
' ienichst, [i.anaxst]; 'innichst, [Inaxst] ~ ; 

ienich, [i .anax] *; adj. lennichst; enig, 
waarvan er geen tweede is . Har - ben, 
hun enig kind. Dat wie it -e lVat se mooi
nimme kued hiene, dat was het enige wat 
ze mee hadden kunnen nel11en. Jà wiene 
de ienichsten, innichsten, ienigen dà 't it 
wisten, zij waren de enigen die het wis
ten. 

'ienige, [i.anaga] num . « Ned.). Guon; eni
ge, enkele. - eilanders, eni ge, enkele 
Schiermonnikogers. --> guen. 

'ienjierich, -[ji.arax] adj . lenjierrich; een
Jang. 

'ienkeer, adv. lenkear; eenmaal, eens. Men 
kin ne - net bles hawwe, je kunt nu een
maal niet alles hebben . Mair dan -, 
meer, vaker dan eens. - dat hy der wier 
hanne sue ... , op een keer dat hij er weer 
naar toe zou gaan ... 

ien'kinnich, adj. , --> ynkinnich. 
'ienJik, [i .anlak] adj. Ienlik; eenzaam. --> 

iensum. 
'ienlikheid, S. I11 . lenlikheid; eenzaamheid. 
'ienling, -[lu]] S. I11. , -en. Ienling; eenling. 
'ienpits, -[pits] adj. (alleen in verbinding 

met een zelfs tandig naamwoord). Ienpits; 
eenpits . In - gasstel, pytrumstel, een een
pits gasstel, petroleumstel. 

'ienpitter, -[pltar] S. I11 ., -s. Ienpitter; een
pitter, gas- of petroleumstel l11et één pit. 

iens, [i.an(t)s] adj . lens; eens. # It (mooi 
ien) - wazze, wezze (ieuwr), het (met ie
mand) eens zijn, worden (over) . 

iens, [i.an(t)s]; jins, [jln(t)s]; pron.poss. 
<Fr.:> Jins. 1. je (in een algemene, niet
specifieke betekenis, altijd l11et inbegrip 
van de spreker) , zijn (in samenhang l11et 
het pron.pers. men, altijd met inbegrip 
van de spreker. --> syn). Bytiiden mot 
men ien schomje Jeur - ben, soms moet je 
jevoor je kinderen schamen, soms moet 



men zich voor zijn kinderen schamen. By 
in ferkaiping steeuwt - bûel naai óle 
kaunten ût, bij een (openbare) verkoping 
belanden je spullen her en der. 2. uw 
(vrijwel uitsluitend m.b.t. God). - gebod, 
guedens, uw gebod, goedheid. - , ien. 

iens, adv., - , iense. 
' ienschieuwsblak, [i .an sxi . ~z] - s. n. lnkeld 

blok; éénschijfsblok, enkele katrol , katrol 
met één schijf. ..... blak, schieuw. 

' iense, [i.an(t)sa] ; 'iens, [i.an(t)s]; adv. 
lenri s, iens' eens, een keer. # (Nach) net 
-, (nog) niet eens, zelfs (nog) niet. It is 
/lach net - jaune, it is nach - gin jaune, 
het is nog niet eens avond. Der wedt net -
mair ieuwr praat, der wedt - net mair 
ieuwr praat, daar wordt niet eens meer 
over gesproken . ..... iensen. 

ien'selvich, -[sdvax] adj . lenselvich ; een
zelvig. 

'iensen, [i .an(t)san] adv. In: Nach - to, ge
bruikt als versterking achter krachtter
men; te vertalen met : nog toe (ach he
den, bliksemkater, ferdikke, ferdikkemy, 
fe rdOlY, ferdomme nach - to; vg l. Fr.: 
deaker-iense, deale-iense 'voor den drom
mel, drommels') . ..... iense . 

iensge'sind, -[gasInt] adj. « Ned.). lenrie
dich; eensgezind. 

ien'sydich, -[sidax] adj . lensidich; een
zijd ig. 

'ienspan, s.n. renspan ; eenspan. 
ienstimmich, adj. lenstimmjch ; eenstem

mig. In ienstimmich ['i.anstlmax] liet, 
een eenstemrrug lied. Dit liet is ienstim-
111ich [i .an 'stImax], dit lied is eenstem
mig. 

'iensum, [i .an(t)sam] adj. lensum ; een
zaam . ..... ienlik. 

'iensumheid, s.m. lensumheid; eenzaam
heid. 

ien'teunich, -[tö:nax] adj. lentoanich ; een
tonig. 

'iepel, [i .apa l] s. m., -s; 'iedapel, s.m. 
<zeldz.>. Ierpel, ier( d)appel; aardappel. 
De aude -, <Fr.> de iilde ierpel ; de ge
plante aardappel, die zelf in de grond 
vergaat, maar waaruit de nieuwe aard
appelpl ant met de nieuwe aardappelen 
voortsprujt. Neje -s, nieuwe aardappelen, 

lerlaun 

aardappelen van de nieuwe oogst. # Mooi 
in - yn 'e keel prate, praten alsof men een 
hete aardappel in zijn mond heeft, geaf
fecteerd praten; ook voor: brouwen , brij
en, met een keel-r spreken (wat in het 
Schiermonnikoogs ongewoon is). ..... 
brauwe, rachel. -> dolve, draigje, safte, 
schyle, stam, stam meI. 

' iepelakker, s.m. Ierappeleker; aardappel
akker. 

'iepelapel, s. m. Saai-ierappel , saai-appel , 
pysappel; besvrucht van de aardappel. 

'iepelbak, s. f. IerappelbakUe); aardappel
bak. 

'iepeleuchst, s. m. Ierappeljen ; aardappel
oogst, het rooien van de aardappelen. 

'iepelgreeuwn, s. m. Ierappelliin; am'dap
pelland. 

'iepelkÓJn, s.m . Ierappelpanne; aardappel
schaaI. 

'iepelleuf, s.n. Ierappellof; aardappelloof. 
'iepelmal, s.n. lerappelmoal; aardappel

meel. 
'iepelsatter, -[satar] s.m. , -s. Ierappelboar, 

ierappelsetter; aardappelboor, aardappel
kruk, aardappelpoter. 

'iepelschyl, s.m. Ierappelskyl ; aardappel
schil. 

'iepelschyl, s. n. Ierappelskilen ; aardappel
schillen (a ls afval of beestenvoer) . 

'iepelschyldersbak, -[sxi lda(r)z]- s.f. Ier
appelskyldersbakje; aardappelbak, bak 
waarin men de aardappelen voor een 

,maaltijd doet en waarin men deze schilt. 
'iepelschyldersmös, -[sxjlda(r)z]- s. n. Ier

appelskyldersmeske; aardappelmesje. 
'iepelschyle, v. Ierappelskile; de am'dappe

len schillen. Beite wie aan 't -n, <Fr.> 
pake wie oan it ierappelskjien ; opa was 
de aardappelen aan het schillen . 

'iepenje, v., - , eupenje. 
ier, [i.ar] s.m. , -en. Ier; aar, bovenste deel 

van de halm (waarin zich het zaad be
vindt). 

Ier, [i .ar] s.m. , -en. Ier ; Ier, Inwoner van 
Ierland. 

'ieren, [i.aran] s. m. Earn; angel , arend, dat 
gedeelte van een zeis of zicht waardoor 
deze aan de stok verbonden zit. 

'Ierlaun, nom.prop. Ierl iin; Ierland. 



iersikje 

' iersikje, onregelm. v. lersykje; aren lezen. 
Ruth bleeuwn by Baas syn biinsters om 
tà -n, <Fr.> Ruth bleau by Boas syn 
byn sters om te iersykjen; Ruth bleef bij 
de bindsters van Boas om aren te lezen . 
- , sprokkelje. 

ies, [i .es] S.n. les; aas, lokspij s. 
' iesbak, [i .ez]- ; 'ieskebak- s.f. Ji skebakje, 

j iskepantsje; asbakje, asschoteltje. 
'iesbei, [i.ez]- S. f. lerdbei ; aardbei . 
' iesbeving, [i .ezbe:vll]] s.m. , -en. lerdbe

ving ; aardbeving. 
'ieskbak, [i.ezg]-; 'ieskebak; s.f. Ji skebak, 

kachelslaad; aslade. 
'ieske, [i .eske] s. m. Jiske; as, overblijfsel 

van verbranding. 
'ieskebak, s. f. , - , iesbak, ieskbak. 
'ieskedöve, s.m. 1. Ji skedobbe; (gemetsel

de) askuil buitenshuis. 2. jiskegat, hurd
dobbe; haardkuil. ---> heddove. 

'iester, [i .ester] ; 'jester, [j f: ster]; s.m. , -s. 
Jister; koebocht, melkbocht. malkhek. 

iet, --> i ite . 
iets, [i.ets] pron.indef. <zeldz .>. Eat, wat ; 

iets, wat. - , wat. 
'ieuwder, [i .yder] s.m. , -s. Oer; speen, 

tepel (van een zoogdier). In beest het 
fjeeuwr -s aan 'e jieder, <Fr.> in ko hat 
fjouwer oeren oan it jaar; een koe heeft 
vier spenen, tepels aan de uier. - , speen. 

ieuwn, [i.yn) s.n. & prep., -en. Ein ; einde 
(in bet. 1), ei nd (in bet. 2 en 3). 1. (als 
s. n .) laatste deel van iets. It - fan 'e de i, 
fan it paid, het einde van de dag, van het 
pad. De beide -en fan de baalke, de beide 
(uit)einden van de balk. 2. (a ls s. n.) stuk 
van een bepaalde lengte. Dat is in heel -
(ronen) , dat is een heel eind (lopen). Hy 
hie de hieuwn aan in -, hij had de hond 
aan de lijn (nI. een eind touw o. i.d.). - , 
ieuwntjen. 3. (als prep.) aan het einde 
van . - mooi, 1700, eind mei , 1700. # Oon 
it - fan , aan het einde van. Sà kaam der 
in - aan, zo kwam er een ei nde aan, zo 
eindigde het. Der komt hast gin - aan, er 
komt bijna geen einde aan, het is een 
schier eindeloze rij. lens ried yn - wazze, 
<Fr.> jins ried te'n ein wêze; ten einde 
raad zijn. Op in - rone, ten einde lopen , 
aflopen. It roont mooi synjild op in -, hij 
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begint door zijn geld heen te raken . War 
tat in gued - bringe, iets tot een goed ei n
de brengen, iets voltooien. Tà'n -, ten 
einde, afgelopen . ---> tànieulVn. De dei, 
fi lm is tà'n -, de dag, fi lm is ten einde, af
gelopen . It is in geaimel sonder -, het is 
een gezeur zonder einde, het is een ein
deloos gezeur. It - is deifan waai, het 
eind is ervan weg, het is niet te beschrij
ven . In - metje aan .. . , een ei nde maken 
aan ... , ervoor zorgen dat .. . ophoudt. ---> 

begin, las, liet. 
'ieuwnbeslut, s.n . Einbeslut ; eindbesluit. # 

Tà 't - , <Fr.> ta ein(tsje)beslut ; tot be
slui t. 

'ieuwneksamen, s. n. Eineksamen- eind
examen . 

'ieuwnich, [i.ynex); 'eendich, [e:ndex]; adj. 
Einich ; eindig. 

'ieuwnigje, [i .ynegje) v., ieuwnige, ieuw
nige; 'eendigje, [e:ndegje] v., eendige, 
eendige. Einigje; eindigen. 

'ieuwntjen, [i .yntjen] s.n. , ieuwntjes [i.tIn
tjes]. Eintsje; eindje, korte afstand. In lytj 
-, een klein eindje. ---> ieuwn. 

ieuwr, [i.yr] prep. & adv. Oer; over. Hy 
wene - us, <Fr.> hy wen net oer us ; hij 
woont tegenover ons. ---> jaun, tjinieuwr. -
in pair dagen, over, na verloop van een 
paar dagen. It is - fiiven , het is over, na 
vijven, het is later dan vijf uur. It is 
(wier) -, het is (weer) over, voorbij. Der 
is fale -, er is veel over(gebleven), on
gebruikt gebleven . l à is allene nach -, zij 
is a ll een nog over(gebleven), zij is nog de 
enige die leeft (van die fami lie). De beut 
kin net -, de (veer)boot kan niet over
varen (bijv. t.g.v. ijsgang). Der is femylje 
-, er is familie over(gekomen). - Leeu
werts reizje, over, via Leeuwarden rei
zen . - de telefoon , per telefoon , telefo
ni sch. In liet, stok - it eilaun, een ljed, 
stuk over, betreffende, met als onderwerp 
Schiermonnikoog. De brêge, dune, 
fjilden, it Wed -, de brug, de duinen , de 
velden, het Wad over, over de brug, de 
duinen , de velden , het Wad heen. De 
winter -, <Fr.> de wi nter oer; (geduren
de) de gehele winter. Hy is de winter - op 
it eilaun bleeuwn, hij is de gehele winter 
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op Schiermonnikoog gebleven. - nacht 
<zeldz.>, vannacht. -> fa nnacht. # - ... 
heer '" , - ... hanne, over ... heen. Hy is -
in gatten stien heer, hanne knoffele, hij 
is over een grote steen gestruikeld. It li v
ven is al f eur it gotste pat - him heer, 
hanne gien, hij heeft het grootste deel 
van zijn leven al gehad . Der - heer, han
ne gain, lVazze, het beheer erover hebben. 
Der mosfe dy - hanne SOfte, daar moet je 
je over heen zetten , dat verdriet, leed, 
ongemak moet je te boven komen, je 
moet je daar verder niet aan storen . Hier 
af der jildfeur - hawwe, ergens geld voor 
over hebben, ergens geld aan willen be
steden . Hy kue der net - ut, hij kon er 
niet over uit, hij was een en al verwon
dering. Fale feur ien - hawwe, veel voor 
iemand over hebben, bereid zijn veel 
voor iemand te doen . - ien, wat meie, 
<Fr.> oer ien, wat meie; iemand of iets 
wel mogen , iemand of iets weten te waar
deren. Der net, wal - kinne , <Fr.> der 
net, wol oer kinne; er niet, wel tegen 
kunnen, het niet, wel kunnen verdragen . 
-> (jin. - en to fale wazze , <Fr.> oer en 
tefolle wêze; overtollig zijn (van zaken). 
Dat ben is der - en tb fale, <Fr.> dat 
bem is dêr oer en tefolle; dat kind is daar 
te veel, het schiet daar over, het wordt 
daar niet geteld. De sliep kaam us - en tb 
fa le, wij werden door slaap overmand. -
en wier, over en weer, van weerskanten , 
wederzijds ; nu en dan . Jaan en nimme -
en wier, geven en nemen over en weer. 

ieuwr, s.n. , - ) ieuwre . 
'ieuwral, [i.leIral] adv. Oeral ; overal, alom, 

op alle plaatsen (en bij iedere gelegen
heid). - wer't men komt, overal waar je 
komt, waar je ook komt. - mooi, overal 
mee, met alles. 

ieuw'ral, [i.leIräl] adj. <Fr.:> Oeral. 1. over
stuur, van streek. - ) bambylich, ieuwr
stjuer. Jo wie der helendal - fan, zij was 
er helemaal door van streek. 2. overhoop, 
wanordelijk. -> ieuwrhaip. - leze, retje, 
overhoop, in wanorde ljggen , geraken . -
helje, overhoop halen (Ieu. & fig.) . # len 
de kap - metje, iemand het hoofd op hol 
brengen, maken. 

leuwre 

'ieuwral-hanne-aalsje, v. Ferside(plak)
boartsje; verstoppertje spelen (waarbij 
men zich overal mag verstoppen). 
aalsje. 

'ieuwrbeite, s. m. Oerpake, oarrepake; o
vergrootvader. - ) audbeite. 

'ieuwrben, s.n. Efterbemsbem, oerberns
bem ; achterkleinkind. 

'ieuwrbep, s.f. Oerbeppe, oeroarremem ; 
overgrootmoeder. - ) audbep . 

'ieuwrblieuwe, st. v. Oerbliuwe; overblij
ven. 

'ieU\\Tblieuwsel, -[blilelsel] s.n., -s. Oer
bliuwsel; overblijfsel , restant. 

ieuwr'bodich, -[bo:dex] adj. «Ned.). Oer
stallich ; overbodig. 

'ieuwrbrievje, v., brieve ieuwr, ieuwr
brieve . Oerbrievje; overbrieven . 

'ieuwrbringe, onregelm.v. Oerbringe; o
verbrengen . 

'ieuwrdaad, s.m. Oerdied; overdaad. 
ieuwr'dadich, -[da:dex] adj. Oerdiedich ; 

overdadig. 
ieuwr'dei, adv. Oerdeis; overdag, terwijl 

het dag is. 
'ieuwrdracht, -[draxt] s.m. Oerdracht ; o

verdracht. 
'ieuwrdrage, st.v. Oerdrage; overdragen. 
'ieuwrdrieuwe, st.v. Oerdriuwe; overdrij

ven, naar de overkant of voorbij drijven. 
ieuwr'drieuwe, st.v. Oerdriuwe; overdrij

ven, geen maat houden (met iets). Ieuwr
dreeuwn, overdreven , geëxalteerd. - ) 
ieuwrdwaan. 

ieuwr'drieuwer, -[dri ' leIer] s.m. , -s. Oer
driuwer; overdrijver. 

ieuwr'drieuwing, -[dri .leItl)] s.m. , -en. . Oer
driuwing; overdrijving. 

'ieuwrdwaan, onregelm.v. Oerdwaan ; 
overdoen , nog eens doen , herhalen . 

ieuwr'dwaan, onregelm. v. Oerdriuwe; 
overdrijven, geen maat houden met iets. 
Db moste ie net -, je moet het niet over
drijven. -> ieuwrdrieuwe. 

'ieuwre, [i.leIre] s.n., -n; ieuwr, [i.leIr] s.n. 
(alleen in de vaste verbinding om in. 
ieuwr af ... en als eerste lid van samen
stellingen). Oere; uur. It is nach in -
riiden, het is nog een uur rijden. Om. 
fjeeuwr, tjien. -, om vier, tien uur. It is ne 

t 



leuwremeurn 

fieeuwr, tjien -, het is nu vier, tien uur. 
Om in ieuwr(e) af fieeuwr, tjien, om een 
uur of vier, ti en. In - eerder, latter, een 
uur eerder, later. Trooi - /ind, drie uur 
geleden. Acht myl yn 't -, acht mijl per 
uur. In pair -(n), een paar uur, enkele 
(aaneengesloten) uren . Bep kûe der -n 
ieulVr ferto le , grootmoeder kon er uren
(lang) over vertellen. -n lang, urenlang, 
gedurende vele uren. # It kaaLf greut 
/wist by 't -, <Fr.> it keal groeit hast by 
de oere; het kalf groeit zienderogen. Op 
tiid en -, <Fr.> op oere en tiid ; op vaste 
tijden . 

'ieuwremeurn, adv. Oaremoarn ; overmor
gen. - , eeuwremeurn. 

'ieuwrerve, v. Oererve; overerven . 
'ieuwrfaal, -[fa:l] s. m., -falen.. Oerfal; 

overval. 
'ieuwrfaart, s.m. Oertocht ; overvaart. 
ieuwr'fale, st. v. OerfalIe; overvallen, over

rompelen . 
'ieuwrfarvje, v. Oerfervje; overschilderen , 

oververven . 
'ieuwrfjain, onregelm. v. Oerfleane; over

vliegen, naar elders vliegen. 
'ieuwrflóed, s.m. Oerfloed; overvloed. # .. . 

yn -, ... in overvloed. 
ieuwr'flóedich, -[flü.adax] adj. & adv. 

Oerfloedich; overvloedig. 
'ieuwrföre, st. v. Oerfarre; overvaren . 1. 

naar de overzijde varen. 2. met een vaar
tuig overzetten. 

'ieuwrgain, onregelrn.v. Oergean ; over
gaan. De beut gie ieulVr, de boot vaart 
over. DIe ben binne ieuwrgien, alle kin 
deren zijn overgegaan , zijn bevorderd. 
Dat is wier ieuwrgien, dat is weer over
gegaan, dat is voorbijgegaan . As it sà 
mot, dan g ie it ieulVr, <Fr.> as it sa 
moat, dan giet it oer; als het zo moet, dan 
gaat het niet door. # - op, overgaan op 
(overerven; gaan gebruiken). Dat gie 
ieuwr fan heit op seun , dat gaat over van 
vader op zoon. Op it Hollauns, op gas -, 
op het Nederlands, op gas overgaan, het 
Nederlands, gas gaan gebruiken . 

'ieuwrgong, s.m. Oergong; overgang. 
'ieuwrgróeded, -[grü .adat] adj. Oergroede, 

oergroeid; met een korst vuil bedekt. De 
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keuks lVie der helendal -, de keuken was 
daar helemaal met een korst vuil bedekt. 

ieuwr'haip, adv. *. Oerheap ; overhoop. -> 

ieuwral . 
ieuwr'handigje, -[handagja] v. , ieuwrhan

dige, ieuwrhandige. Oerlangje; overhan
digen. 

'ieuwrhaude, st. v. Oerhalde; overhouden. 
Wy hewwe nach wat iiten ieuwrheeulV
den, wij hebben nog wat eten overgehou
den. Hy het der niks oon ieulVrheeuwden, 
hij heeft daar niets aan overgehouden 
(dat heeft geen nadeli ge gevolgen voor 
zijn gezondheid gehad; hij heeft daar 
niets aan verdiend) . 

'ieuwrhaun, s. f. In : De - hawlVe, de oerhan 
hawwe; de overhand hebben . 

ieuwr'heersker, s. m. Oerhearsker; over
heerser. 

ieuwr'heerskje, v. Oerhearskje; overheer
sen. 

'ieuwrheid, -[hE.ir] s.m., -heden -[he:dan]. 
Oerheid; overheid. 

'ieuwrhelje, onregelm. v. Oerhelje; over
halen. Se heWl-ve him tach - kûed, ze heb
ben hem toch over kunnen halen, kunnen 
overreden , bepraten . 

'ieuwrhimd, s. n. Oerhimd, oerstrûper; 
overhemd. -> besuentjen, ieuwrstrûpper. 

'ieuwrhimdjen, -[hIm(p)tjan] s.n. ~ , 
-himdjes -[hIm(p)tjas]. Boarstl ape; los 
fTontje. 

'ieuwrhingje, onregelm.v. Oerhingje; over
hangen . De iepels, it teewatter -, de 
aardappelen, het theewater overhangen, 
over het vuur hangen (om ze, het te ko
ken ); vandaar thans: opzetten, op het 
vuur zetten. # - nooi, <Fr.> oerhingje 
nei ; overhellen naar, neigen tot. 

ieuwr'hóeks, -[hü.aks] adv . Skrank, oer
hoeks; overhoeks, di agonaalsgewijs. 

ieuwr'ienkonune, onregelm. v. Oerienkom
me; overeenkomen. # - mooi, overeenko
men met. 

ieuwr'ienkomst, s.m., -en. Oerienkomst ; 
overeenkomst. 

ieuwr'ienstimme, v. Oerienstimme; over
eenstemmen . 

ieuwr'ienstimming, -[stlmllJ] s.m., -en. 
Oerienstimming; overeenstemming. 
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ieuwr'ieuwn, adv. Oerei n; overeind.
fja in, opvliegen, schielijk opstaan. - kom
me, opstaan, gaan staan. Hy sue -, maar 
hy lVie là slVak, hij wilde opstaan, maar 
hij was te zwak. - satte, overeind, recht
op zetten. 

'ieuwrigens, [i.yragan(t)s] adv. <zeldz.>. 
Oars, fi erders; overigens. -> fi erder, fier
ders . 

ieuwr'iite, dy, onregelm.v. Jin oerite, j in 
fer ite; zich overeten, zich vereten. 

'ieuwrjaan, onregelm.v. Oerjaan ; overge
ven. len wat -, iemand iets overgeven, 
overhandigen, overreiken, ter hand stel
len. # It -, <Fr. > it oerjaan; het opgeven, 
zijn verzet staken, in zijn lot berusten, 
m.a. w.: zijn lot aan een bogere beschik
ki ng overlaten; vandaar ook: zijn pogin
gen staken om genoemde zaak ten goede 
te doen keren. -> opjaan. De blome 
jee uwe it ieL/lVr, de bloemen vallen af. It 
jiet jeeUl,vt it ieuwr, het (dag) li cht ver
dwijnt, bet wordt nacht. Nel - kinne, 
niets kunnen overgeven, zich niet kun
nen schikken in het onvermijdelijke, 
m.a.w.: zijn lot in eigen handen willen 
houden. Dy -, zich overgeven, zich ter 
beschikking van de overwinnaar stellen. 
Dy - aan .. . , zich overgeven aan .. . (zijn 
lot in handen geven van ... ; ... over zich 
laten komen, zich niet verzetten tegen ... ; 
zich geven, wijden aan .. . ). 

'ieuwrjas, s.m. Oerjas; overjas. 
'ieuwrjeeuwn, -[j f:. yn] adj. & adv. 1. 

Oerjûn; overgegeven, slecht. Jà - kat!, 
die dekselse, dui velse, vervloekte kat! 2. 
utskroeven; uitgelaten. braidkreumel, 
muttel, twydattel. It -e jongfolk, de uitge
laten jongelui. Jà seich sà -, zij keek zo 
uitgelaten (en daardoor overmoedig). 

ieuwr'jierich, -[ji .af8x] adj . Oerj ierrich; 
overjarig. 

'ieuwrjotte, onregelm. v. Oerjitte; overgie
ten. 

'ieuwrklooie, v. Oerklaa ie; overkleden, op
nieuw bekleden. In sluel -, een stoel 
overk leden, opnieuw bekleden. 

'ieuwrkomme, onregelm.v. Oerkomme; 
overkomen (niet in bet. 4). 1. van elders 
bij iemand komen. Us eume komt mooi 

ieuwrleze 

Paiske ieuwr, mijn oom komt met Pasen 
over. De beut kue net -, de boot kon niet 
overvaren . 2. over boord heen komen. 
Der kaam in stetssee ieuwr, er kwam een 
stortzee over. 3. gebeuren , wedervaren 
(inz. van iets onaangenaams). Dat komt 
us net lVier ieuwr, <Fr.> dat komt us net 
wer oer; dat za l ons niet weer gebeuren. 
4. vervuilen, door vui l overwoekerd ra
ken. In ieulVrkomden buel, een vervuilde 
en haveloze boel. IeulVrkomd fan dros, 
geheel met vuil overwoekerd, geheel ver
vuild. In ieulVrkomd Iytj kring, een on
verzorgd en vervuild diertje. 

'ieuwrkommeling, -[komalllJ] s. m., -en. 
Yn 'e smoargens ferkommen bern , bist; 
onverzorgd en daardoor vervuild ki nd, 
dier (vgl. Fr. oerkommeling 'een in het 
kwaad verhard iemand'). 

'ieuwrkreje, onregelm. v. Oerkrije; over 
krijgen. Wy kreje folk ieulVr, wij krijgen 
familie over. Hy kriech it ben fan har 
ieuwr, hij nam het kind uit haar handen 
over. Hy het de saak fan syn heit ieuwr
kJyge, hij heeft de zaak van zijn vader 
overgenomen (en deze voortgezet). 

ieuwr'laapje, v. Oerlaapje; overlappen, ten 
dele bedekken. Hy ieuwrlape it mooi in 
nee stok heeuwt, hij zette er een nieuw 
stuk hout op. 

'ieuwrlade, onregelm.v. Oerlade; overla-
den, in een ander voer- of vaartuig laden. 

'ieuwrlain, s.n . Oerlean; uurloon. 
'ieuwrlast, s.m. Oerlêst; overlast. 
'ieuwrlech, -[lf:x] s.n . Oerli s; overleg. # Yn 

- (mooi), in overl eg (met). 
'ieuwrlevering, -[l e:varllJ ] s. m., -en. Oer

levering; overlevering. 
'ieuwrleverje, v. Oerleverje; overleveren. # 

- aan, overleveren aan. 
'ieuwrleze, onregelm.v. Oerli zze; overleg

gen . 1. ter bestemder plaatse tonen (van 
stukken, getuigschri ften e.d.). Aist motte 
óle stokken ieuwrleid lVezze, eerst moeten 
alle stukken overgelegd worden. 2. be
raadslagen over. Jà liegen mooi-ineeuwr 
ieulVr, hà 't se dit aan har heit en mem 
fertó le sueden, <Fr.> hja lein e mei inoar 
oer, hoe't se dit oan har heit en mem fer
telle soene; zij overlegden met elkaar, 



ieuwrliete 

hoe ze dit aan hun vader en moeder zou
den vertellen (ook: Jà ieulVr'liegen mooi
ineeuwr, hà ' t ... ). 

'ieuwrliete, onregelm. v. Oerlitte; overla
ten. Wat (jeur ien) -, iets (voor iemand) 
overl aten , niet alles gebruiken, opeten 
(zodat er nog iets voor iemand anders 
overblijft). Wat aan ien -, iets aan ie
mand overlaten, iemand iets laten rege-
len. lat, lVinskje. 

ieuwr'livje, v. Oerlibje; overleven. Beite 
het bep maar in hailjier ieuwrleve, groot
vader heeft grootmoeder maar een half
jaar overleefd, heeft maar een halfjaar 
langer dan zij geleefd . 

'ieuwrlöze, st. v. Oerlêze; overlezen. 
'ieuwrhikke, (onregelm.)v. Oerlûke; over

trekken. 1. naar de overkant trekken . 2. 
op doorschijnend papier natekenen. 3. 
voorbijdrijven . De beu lukt ieulVr, de bui 
trekt over. 4. bedekken , bekleden. In 
stuel - (mooi ... ), een stoel overtrekken, 
bekleden (met ... ). 

'ieuwrmacht, s.m. Oermacht; overmacht. 
'ieuwrmetje, onregelm.v. Oermeitsje; o

vermaken. Hy most de les -, hij moest de 
les overmaken, nog eens maken. Jild -, 
geld overmaken, overzenden. 

ieuwr'mits, -[mIts] conj. (onderschikkend) 
..... . Oermits; overmits, vermits, aange
zien. 

'ieuwrmued, s. m. Oermoed; overmoed. 
ieuwr'muedich, -[mü.adax] adj . & adv. 

Oermoedich ; overmoedig. 
ieuwr'nachtje, -[n ax(t)ja] v. , ik ieuwr

nachtje -[nax(t)ja] , dà ieuwrnachteste, h)' 
ieulVrnachte, wy, j e, jimme, jà ieuwr
nachtje -[nax(t)ja] ; ieuwmachte, ieuwr
nachte. Oernachtsje; overnachten. 

'ieuwrnimme, onregelm.v. Oern imme; o
vernemen. 

'ieuwrplaatse, v. Oerpleatse; overplaatsen. 
'ieuwrplaatsing, -[pla:tsllJ] s.m., -en. Oer

pleatsing; overplaatsi ng. 
'ieuwrpriester, s.m. Oerpreester; overpries

ter, opperpriester. 
'ieuwrproduksje, S.01. Oerprodukjse; over

productie. 
'ieuwrriide, onregelm.v. Oerride; overrij

den. 1. nog eens rijden (bij een wed-
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strijd). 2. over (iemand, iets) heen rijden 
(en hem, het daarbij beschadigen of ver
wonden); in deze bet. ook: ieuwr'riide. 

' ieuwrrone, v. Oerrinne; overlopen; inz.: 
als sportieve handeling vanaf de vaste 
wal over het Wad naa r Schiermonnikoog 
lopen (hetzij over het slik, hetzij over 
ijs) . De geut, it gles roont ieuwr, de goot, 
het glas loopt, vloeit over. -> struppe. Hy 
is naai de fyja un ieulVrroond, hij is naar 
de vijand overgelopen, heeft zich bij de 
vijand gevoegd. # - fan ... , overlopen, 
overstromen, overvloeien, vol zijn van .. . 
- , ieuwrroonder. 

ieuwr'ronfelje, v. Oer it mad kom me; 0-

verrompelen, overvallen. mad. 
'ieuwrroonder, -[ro:ndar] s.m., -s. Oer

rinder; overloper; inz.: iemand die uit 
sport vanaf de vaste wal over het Wad 
naar Schiermonnikoog loopt (hetzij over 
het slik, hetzij over ijs) . -> ieuwrrone. 

'ieuwrsatbeut, s.f. Oersettersboat; overzet
boot, veerboot. 

'ieuwrsatjild, s.n. Oersettersj ild; overzet
geld, veergeld. 

'ieuwrsatte, v. Oersette (behalve in bet. 4); 
overzetten (behal ve in bet. 4). 1. overva
ren, naar de overzijde brengen . Wy wez
zen troch in jongeman ieuwrsat, wij wer
den door een jongeman overgezet. 2. 
vertalen. De biibel, in fers -, de bijbel, 
een gedicht overzetten, vertalen. 3. uit 
het lood (gaan) hangen. Dy m.ieuwre be
gint ieulVr tà sa ffen, die muur begint over 
te zetten, uit het lood te hangen. De dune 
satte ieuwr, de duinen overstui ven land 
en huizen. 4. in: De 10ft sat ieul1l/", <Fr.> 
de 10ft hinget (nei rein ); er komt een 
regenbui opzetten. 

'ieuwrsatter, -[satar] s. m., -s. Oersetter; 
overzetter. 1. veerman . 2. vertaler. 

'ieuwrsatting, -[satllJ] s.m., -en. Oer set
ting; overzetting, vertaling. 

'ieuwrschat, -[sxat] s.n ., -ten. Oerskot; 0-

verschot. 
'ieuwrschrieuwe, st. v. Oerskriuwe; over

schrijven. 
'ieuwrsicht, -[sIxt] ; 'ieuwrsjoch, -[sjox] ; 

s. n. Oersjoch ; overzicht. 
'ieuwrsjain, onregelm. v. Oersjen; over-
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zien. Dan is it eeulVngemak net ieulVr ta 
sjain, <Fr.> dan is it ûngemak net oer te 
sjen: dan is het ongemak, ongerief niet te 
overzien (ook: Dan is it eeuwngemak net 
ta ieuwr'sjain). 

'ieuwrsjoch, s.n., -> ieulVrsicht. 
'ieuwrsjotte, onregeIm. v. Oersjitte; over

schieten , overblijven. 
'ieuwrslaan, onregelm. v. Oers laan; over

slaan. Da heste my ieulVrslooin, je hebt 
mij overgeslagen (bijv. bij het uitdelen 
van iets). Syn stim sluech ieuwr, zijn 
stem sloeg over, zijn stem ging schel en 
onnatuurlijk klinken . # - yn, <Fr.> oer
slaan yn ; overgaan tot (een andere toe
stand). De liefde is yn haat ieuwrslooin, 
de liefde is in haat overgegaan, de liefde 
is in haat omgeslagen. 

'ieuwrslach, s.m. Oerslach; overslag. 
ieuwr'spannen, -[spanan] adj . Oerspand; 

overspannen , overwerkt. 
ieuwr'spanning, -[spanll)] s.m. Oerspan

ning; overspanning, overwerktheid. 
'ieuwrspil, s.n. Oerhoer; overspel. # -

pleegje, overspel plegen . 
ieuwr'staach; ieuwr'stach, -[stax]; adv. Oer

staach; overstag. # - gain, overstag gaan 
(lett. & fi g.). 

ieuwr'stach, adv., -> ieuwrstaach. 
'ieuwrstap, s.m. Oerstap; overstap. 
'ieuwrstappe, v. Oerstappe; overstappen . 

Wy mosten yn Grins -, wij moesten in 
Groningen overstappen, om verder te 
kunnen reizen moesten we in Groningen 
een andere bus, trein nemen. # - op, 
overstappen op, tot, overgaan op. Wy 
stappe ne op in eeuwr eeuwnderwerp 
ieuwr, wij stappen, gaan nu op een ander 
onderwerp over. 

'ieuwrste, [i .!.Irsta] s.m., -no Oerste' over
ste, (opper)hoofd. 

'ieuwrsteeuwe, v. Oerstowe; overstuiven, 
stuivend overvljegen. Mooi in starm 
steeuwt der heel wat dunsaun ieuwr, met 
een storm stuift er heel wat duinzand 
over. 

'ieuwrstykje, v. Oerstykje; oversteken, uit
steken , naar buiten steken. 

ieuwr'stjuer, adj . Oerstjoer; overstuur, van 
streek. Ja móke him de M ie -, zij brengt, 

ieuwrwooie 

maakt hem het hoofd op hol. - } bam
bylich, ieuwral. 

'ieuwrstreume, v. Oerstreame; overstro
men , overlopen. # - fan ... , overstromen, 
overlopen , overvloeien, vol zijn van ... -> 

ieuwrrone, struppe. 
ieuwr'streuming, -[strö:ml1J] s. m. , -en. 

Oerstreaming; overstroming. 
'ieuwrstrupper, -[strüpar] s. m., -s. <Fr.:> 

Oerstrûper. 1. overhemd. } besuentjen, 
ieuwrhimd. 2. slip-over, spencer. 

'ieuwrswomme, v. Oerswimme; overzwem
men, naar de overzijde zwemmen . 

'ieuwrtacht, s.m. Oertocht ; overtocht. 
ieuwr'tallich, -[talax] adj . Oertallich ; o

vertallig, boventallig. 
'ieuwrtinke, onregelm.v. Oertinke; over

denken, overwegen . Hy tacht har wezzen 
ieuwr, hij overdacht, overwoog haar 
woorden (ook: Hy ieuwr'racht har wez
zen). 

ieuwr'tinking, -[tliJklIJ] s.m. , -en . Oertin
king; overdenking. 

ieuwr'tuge, -[tü :ga] v. Oertsjûgje; overtuj
gen. # len - fan ... , iemand overtuigen 
van ... , iemand de juistheid van ... doen 
inzien. leuwrtugd wazzefan ... , overtuigd 
zijn van ... , zeker zijn van de juistheid 
van ... len -, iemand overtuigen, iemand 
de juistheid van iets doen inzien. 

ieuwr'tuging, -[tü:gl1J] s.m., -en. Oertsjû
ging; overtuiging. # Tat de - komme, dat 
... , tot de overtuiging komen, dat ... , de 
juistheid ervan beginnen in te zien, dat ... 

ieuwr'weldigje, -[vddagja] v., ieuwrwel
dige, ieuwrweldige . Oerweldigje; over
weldigen . 

'ieuwrwerk, s.n . Oerwurk; overwerk. 
'ieuwrwerk, s.n. Oerwurk; uurwerk. 
'ieuwrwerkje, v. Oerwurkje; overwerken , 

meer of langer werken dan bepaald is. 
'ieuwrwicht, s.n. Oerwicht; overwicht. 
ieuwr'winder, -[vIndar] s.m. , -s. Oerwin

ner; overwin naar. 
ieuwr'winne, v. Oerwinne; overwinnen. 
ieuwr'winning, -[vInllJ] s.m., -en. Oerwin

ning; overwinning, zege, triomf. 
'ieuwrwooie, v. Oerwaaie; overwaaien. Hy 

koom -n, hij kwam aanwaaien, kwam on
verwacht op bezoek. 
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'ieze, [i .aza] s.m. Ierde; aarde. # (Hier) op 
-, (hier) op aarde. Bope - stain, boven, 
over aarde staan, nog niet begraven zijn. 
...... fuet, hemel, iedryk, ieds(k). 

'iezje, [i .azja] v., ieze, ieze . Iezje; azen, aas 
doen aan (bijv. aan de vishoek). oon-
iezje . 

y' feur, [ifö.arJ; y'foor , [ifo.ar] ; s.n. !voar; 
ivoor. 

y' feuren, [ifö.aran] ; y'foren , [ifo.aran]; 
adj . lvoaren ; ivoren . 

y'foor, s.n ., - ) yfeur. 
y'foren, adj ., ...... yfeuren. 
ii ke(ste), - ) ykje. 
iimp, s.m. , ...... ympe. 
iin, prep. & adv., ...... yn. 
'iinefonder, [i:nafondar] ; 'ynefander, [i

nafandar]; s.m. , -s. 1. Holder; hommel, 
naam van een onderfamilie van de bijen . 
...... grysjen, raidkont, slVetskont, wytkont. 
2. ime, gielbij ; bij , honingbij . - ) ympe. 3. 
<zeldz.> brims, ealjebij ; wesp. - ) brims, 
pierewips. 

iis, s.n., ...... ys. 
'iite, [i:ta] onregelm.v., ik iit, dà itste [It

sta], hy it [It] , wy, je, jimme, jà iite ; iet 
[i .at] , yten [itan]; 'yte, [ita] onregelm.v., 
ik yt, dà itste [ltsta], hy it [It], lVy, je, 
jimme, jà yte; iet [i .at] , yten [itan]. Ite; 
eten . # - as in Ivolf, eten als een wolf, 
zeer veel eten. - en drinke , eten en drin
ken . Ien tà -n jaan, iemand te eten ge
ven. Feur, eeuwnder, naai it -n, voor, 
tijdens, na het eten, de maaltijd. ...... 
iitenstiid, kwinken. 

'iiten, [i:tan] ; 'yten, [itan] ; s. n. Iten ; eten, 
voedsel, spijs. # - en drinken, eten en 
drinken, spijs en drank. Wairm -, warm 
eten, de warme maaltijd. It - op hawwe, 
het eten op hebben, de maaltijd genuttigd 
hebben . ...... ruet. 

'iitenspan, [i :tan(t)s]- s.f. Itenspanne, i
terspanne; bord (om van te eten). 

'iitenspoot, [i :tan(t)s]- s.m. Itenspöt; kook
pot. 

'iitenstiid, [i :tan(t)s]- s.m. (meestal zonder 
art.). Itenstiid , iterstiid ; etenstijd, etens
uur. # It is -, het is etenstijd, we gaan 
eten. Feur, eeuwnder, naai -, voor, tij
dens, na het eten , de maaltijd. - ) iite. 
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'iiter, [i :tar] s. m., -s. Iter ; eter. # fn gatten, 
lytjen -, een grote, kleine eter, iemand 
die veel, weinig eet. 

' iitiepel, s.m. ytierappel , iter; eetaardap
pel, consumptieaardappel. 

' iiver , [i :var] s. m. Iver; ij ver. # Mooi -, met 
Ijver. 

'iiverder, [i: vardar] s. m., -s. Iverder; ijve
raar. 

'iiverich, [i :varax] adj. & adv. Iverich ; 
ij verig. 

'iiverje, [i:varja] v., iivere, hvere. Iverje; 
ij veren . # - feur, ijveren voor. 

'iivich, adj. & adv., ...... eeuwich. 
' iizder, [i:zdar] ; 'ysder, [izdar]; s.n., -s. 

lzer, iizder; ijzer. De -s fan in hynjer, de 
(hoef)ijzers van een paard. # Men kin gin 
- mooi haune brakke, men kan geen ijzer 
met handen breken, niemand is gehou
den het onmogelijke te doen. 

'iizderen, [i :zdaran] ; 'ysderen, [izdaran] ; 
adj . lzeren, iizderen ; ijzeren , van ijzer. 

'iizdererts, s.n . Izererts; ijzererts. 
'iizderjen, s.n . Izerjern ; ijzergaren. 
'iizderstark, adj. Izersterk; ijzersterk. 
'iizdertried, s.n . (als stofnaam) & s.m. (als 

soortnaam). Izertried ; ijzerdraad. 
'iizel, s.m. , ...... hiizel. 
'iizelje, v., ...... hiizelje. 
' iizich, [i:zax] adj. lzich; ijzig, verstijvend 

koud. In iizigen nodewiin, een ijzige 
noordenwind. 

ik, [Ik]; 'k, [kJ; pron.pers. Ik; ik. - ) ikke. 
yk, s.m. , ..... eek. 
'ykebaim, s.m. , - ) ekebaim. 
'ykel, s.m., ..... ekkel. 
'yker, [ikar] s.m., -s. Itiger; ijker. 
'ykje, [ikja] v., ik ykje, dà iikeste [i :kasta], 

hy iike [i:ka] , wy, je, jimme, jà ykje ; iike, 
iike ; 'ytkje, [itkja] v. , ytke, ytke. Ikerje, 
ytsje, itigje; ijken. fikede gewichten, 
geijkte gewichten . 

'ykjild, s.n. Itichjild; ijkgeld, ijkloon. 
'ikke, [Ika] pron.pers. Ikke; ik, ikke (met 

nadruk, alleen als éénwoorduiting; vgl. 
Ned. gezegde: ikke, ikke, ikke, en de rest 
kan stikke). Wa wil mooi ? Ikke!, <Fr.> 
wa wol mei ? Ikke! ; wie wil er mee? Ik! 
- ) ik. 

yl, li l] adj . Yl ; ijl, dun , niet dicht. De lucht 
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is -, de luch t is ijl, dun. 
yl, ril] s. n. YI; eelt. 
yly'aanstook, [ilija:n]- s. m. <hum.>. Be

tonskaaf, krintegewear, pipernutskj irre, 
plintljedder; niet bestaand stuk gereed
schap (in dit geval een soort meetstok) 
waar men een nog niet zo in het vak be
dreven nieuweling om uitstuurt om hem 
beet te nemen. 

'ymker, [im(p)ker] s.m., -s. Ymker; imker. 
ymp, s.m. , -+ ympe. 
'ympe, [impe] ; ymp, [imp]; iimp, [i:mp] ; 

s.m. Huning; honing (i n de raat). De 
iinefonder gaire -, de (honing)bij ver
zamelt honing. -+ honning, smet je, swiet. 

'ympeblom, s. f. Bargebiom, reade klaver; 
rode klaver. - , kiaiver. 

'ympeprUk, s.f. Holdersnêst; hommelnest. 
'ympjen, [impjen] s.n., ympjes [impjas]; 

'ymtjen, [im(p)tjan] s.n. , ymtjes [im(p)
tjes]. lmerke; heimpje, huiskrekel. 

'ymplejeerje, [implajI.erje] v . .... , ymple
jere, ymplejere. Ympelearje, ymplejearje; 
employeren, gebruiken. Wa sille wy der
feur -?, wie zullen we dat laten doen , wie 
zu llen we voor dat karwei inschakelen ? 

'ymtjen, s.n., -+ ympjen. 
in, [In] .... , [an] (komt veel voor in de ver

korte vorm 'n [n]; als zodanig ook in 
ho'n, so'n) art. In; een. - auden man, -
aud tjark, - aud hus, een oude man, een 
oude kerk, een oud huis. Dat is - Grilk , 
dat is een Grilk, die persoon behoort tot 
de familie Grilk. Der het hier - Schut 
wein, er is hier een (zekere) meneer 
Schut geweest. - tjien dagen, - fiif keer, -
fjits ich meter, een, zo'n , ongeveer tien 
dagen, vijf keer, veertig meter. -+ af, 
so 'n, stok, wat. It kaste - jiidl, het kost 
een geld !, het kost vreselijk veel geld. -
schiipe dat der fore!, een schepen dat 
daar varen! , er varen daar enorm veel 
schepen . Wat - .. . 1, - , wat. 

yn, [in]; iin, [i:n] .... ; prep. & adv. Yn ; in. 
Jo wie - de kamer en hy kaam de kamer 
-, zij was in de kamer en hij kwam de 
kamer in , binnen . Hy wene - Injum, hij 
woont in Anjum. -+ t~. - 'e dotich, tach
tich wazze, in de dertig, tachtig zijn , tus
sen de dertig en de veertig, tussen de 

yndachtich 

tachtig en de negentig jaar oud zijn. # To 
. .. - , -+ t~ . TlVisken ... -, -+ twisken. - ... 
op, <Fr.> yn ... op; een eind in de rich
ting van ... - 't noden op, een eind noord
waarts, in noordelijke richting. De wooin 
ried - 't watter op, de wagen reed een 
eind het water in . Ut en -, - en ut, in en 
uit, (steeds weer) naar binnen en naar 
buiten. De ben rone de heie dei ut en -, -
en ut, de kinderen lopen de hele dag in 
en uit. - , pyne, tjin, troch, Lit. 

'ynazemje, v. Ynazemje; inademen. 
'ynbegrepen, -[bagre: pan] adj . Ynbegre

pen; inbegrepen. Dat kaste hûnderf 
geeuwne, ales -, dat kost honderd gulden, 
alles inbegrepen. 

'ynbejaan, onregelm.v. *. In: Dy wat -, 
<Fr.> jin yn wat bejaan; zich in iets 
verdiepen, zich met aandacht aan iets 
wijden ; vandaar ook: meedoen aan . Hy 
het him ai jieren de rakkenkonst ynbe
jeeuwn, hij heeft zich al jaren in de 
rekenkunde verdiept. Se bejûegen har 
heiendai Kallemooi yn, ze deden hele
maal, voor de volle honderd procent aan 
Kallemooi mee. - , bejaan. 

'ynbiine, st.v. Ynbine; inbinden . In Mek 
opnee - /iete, een boek opnieuw in laten 
binden. # Dy -, <Fr.> jin ynbine; zich 
matigen . Hy most -, hij moest inbinden, 
een minder hoge toon aanslaan, bakzeil 
halen. 

'ynbliid, adj. Ynbliid; inblij , innig ver
heugd. 

'ynborgerje, -[borgarja] v., borgere yn, 
ynborgere. Ynboargerje; inburgeren. 

'ynbraak, -[bra:k] s. m. , -braken. Ynbraak; 
inbraak. 

'ynbrakke, onregelm.v. Ynbrekke; inbre
ken . 

'ynbrakker, -[brakar] s.m., -s. Ynbrekker; 
inbreker. 

'ynbringe, onregelm.v. Ynbringe; inbren
gen. # Hy het der niks yn to bringen, hij 
heeft daar niets in te brengen, hij heeft 
daar niets te zeggen , hij heeft daar geen 
enkele invloed. 

'ynbringst, -[brl!J(k)st] s.m. , -en. Ynbring; 
inbreng, wat ingebracht wordt. 

yn'dachtich, -[daxtax] adj. & adv. Oan-
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dachtich (in bet. 1), yndachtich (in bet. 
2); aandachtig (in bet. 1), indachtig (in 
bet. 2). 1. nauwkeurig acht gevend. - > 

oondachfich. Hy sfûech - nooi de klak fa 
sjain, hij stond aandachtig naar de klok 
te kijken . 2. denkend aan. Waf - wezze, 
iets indachtig worden, zich (plotseling) 
iets herinneren . 

'yndele, v. Yndiele; indelen. 
'yndeling, -[de: llr)] s.m. , -en. Yndieling; 

indeling. 
ynder'tiid, [indarti :t] adv. Yndertiid; in

dertijd. 
yndiike, -> yndykje. 
'yndykje, v., dyke yn, diike [di :ka] yn; yn

dyke, yndiike [indi:ka] . Yndykje; indij
ken. 

'Indys, [Indis] adj . Yndysk; Indisch, Indo-
nesisch. 

'Indje, nom. prop., -> Ynje. 
'yndrógje, v. Yndroegje; indrogen. 
'yndruk, -[drök] s.m., -ken. Yndruk; in-

druk. Jà dûegen ólegerre neje -ken op, 
zij deden allemaal nieuwe indrukken op. 
# Eeuwnder de - (fan), onder de indruk 
(van). - met j e (op), indruk maken (op). It 
jeeuwt de - fan ... , het geeft, maakt de 
indruk van ... 

i'neeuwr, [am:.!!r] (wel ingekort tot 
[m:.!!r] , geschreven als 'neeuwr of 
n 'eeuwr) pron .recipr. lnoar; elkaar , el
kander. lneeuwrs, elkaars, elkanders. Jà 
drage ineeuwrs klaine, zij dragen el
kaars, elkanders kleren. # - kreje, elkaar 
krijgen , (na veel verwikkelingen uitein
delijk toch) met elkaar trouwen . 

'ynefander, s.m., iinefonder. 
'ynfaal, -[fa:l] s.m. Ynfal ; inval. # In swie

fen -, een zoete inval. -> faal- yn. 
'ynfale, st. v. Ynfalle; invallen. # - feur ... , 

in vallen voor ... , ... vervangen. 
'ynfaler, -[fa:lar] s.m., -s. Ynfaller ; in

valler, (plaats)vervanger. 
yn'feksje, [infEksja] s.m., -s. Ynfeksje; in

fectie. 
ynfek'teerje, [infEktLarja] v., ynfekfere, 

ynfektere. Ynfektearje; infecteren. 
'ynfersikje, onregelm. v. Ynfersykje, noeg

je; ter begrafenis (van een bekende) nodi
gen. Wy binne ne f ynjersacht, ons is niet 
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verzocht aan zijn , haar begrafenis deel te 
nemen. 

'ynfetje, -[fEtja] v., fe ffe yn, ynjeffe. Yn
fetsje; invetten, met vet insmeren. 

'ynflóed, s.m., -en. Ynfloed; invloed. # 
Fan - \Vazze (op), van invloed zijn (op). -
hawwe (op ), invloed hebben (op). 

'ynflósterje, v. Ynlusterje; influisteren. - > 

ferlusferje, ynstykje. 
'ynfochtje, v. Ynfochtsje; invochten . 
'ynforderje, v. Ynfoarderje; invorderen. 
ynfor'maasje, [informa:sja] s. m., -s. Yn-

formaasje; informati e. 
ynfor'meerje, [informl.arja] v., ynformere, 

ynformere. Ynformearje; informeren. # -
nooi, informeren naar. 

'ynfrieze, st.v. Ynfrieze; invriezen. 
'ynfóegje, v. Ynfoegje; invoegen. Ynfûe

ge(d) , ingevoegd. In ynfûegeden planke, 
een ingevoegde plank. 

'ynfóer, -[fü.ar] s.m. Ynfier; invoer, im
port. 

'ynfóere, v. Ynfiere; invoeren. 
'ynfóerhaven, s.m. Ynfierhaven; Invoer

haven . 
'ynfóering, -[fü.arlr)] s.m. Ynfiering; in

voering. 
'ynfulle, v. Ynfolje; invullen. In frage list -, 

een vragenlijst invullen. 
'yngain, onregelm.v. Yngean; ingaan. De 

schUele gie yn, de school gaat in , de 
school begint. # - op, ingaan op. - tjin, 
ingaan tegen . 

'ingel, [lrJal] s.m., -s, -en*. lngel; engel. 
'Ingelaun, [lr)a]- nom . prop. lngelän; Enge

land. 
'Ingelaunförder, -[h(r)dar] s.m., -s. Inge

länfarjer ; Engelandvaarder. 
'Ingels, [lrJal(t)s] s.n. & adj . Ingelsk; En

gels. (If) - is in meujen faal , (het) Engels 
is een mooie taal. - bjair, de -e taal, 
Engels bier, de Engelse taal. -e siekte, 
Engelse ziekte, rachiti s. 

'Ingelsman, s.m. , lngelsen [lrJal(t)san]. 
Ingelsman ; Engelsman . 

'yngewand, [ilJgavant] s.n., -en [u)ga
vandan] ; 'yngewaund, [il]gava.pnt] s.n., 
-en [ilJgava.!!ndan]. Yngewant; inge
wand. De -en, de ingewanden, de dar
men. 
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'yngewaund, s.n., ---> yngewand. 
ynge'wikkeld, [iIJgavIkalt] adj. & adv. Yn

gewikkeld ; ingewikkeld. 
'yngong, s. m. Yngong; ingang. # Maai -

fan ... , met ingang van ... 
'yngrave (dy), t.v. (Jin) yngrave; (zich) 

ingraven. 
'yngrype, (st.)v. Yngripe; ingrijpen . 
'yngued, adj . Yngoed; ingoed, door en 

door goed (van aard). In -en man, een in
goede man . 

yn'halich, -[ha:lax] adj. (<Ned.). Ynklausk; 
inhali g. 

'ynhaud, -[ha.!,It) s.m. Ynhäld; inhoud. 
'ynhaude, st.v. Ynhälde; inhouden . # Dy -, 

zich inhouden , zich bedwingen. 
'ynhauten, -[ha.!,Itan] s.plur. Ynhouten; in

houten , de span ten of ribben die het op
staande geraamte van een schip vormen . 
# Sfark fan - wazze, goed, sterk van in
houten zijn , een sterk lichaamsgestel 
hebben. 

'ynhawwe, onregelm.v. Ynhawwe; in
hebben. ---> pee, pikballen, smeur. 

'ynhelje, onregelm.v. Ynhelje; inhalen . len 
-, iemand inhalen (iemand door sneller te 
gaan (weer) bereiken; iemand plechtig of 
feestelijk ontvangen). If hai -, het hooi 
bin nenhalen, inhalen, inoogsten. In Iyn -, 
een lijn inhalen, binnentrekken. 

yn' ienen, -[i.anan] ; yn'iense, -[i.an(t)sa] 
.... ; adv. <Fr.:> Ynienen. 1. ineens, plot
seli ng, onverwachts. - begaan it fa waai
en, ineens begon het te waaien. 2. ter
stond, onverwij ld, meteen. - , futyn ienen. 
En - kraoide de hone, en terstond kraaide 
de haan . - , ien. 

yn'iense, adv., ---> ynienen. 
'ynineeuwr, adv. Yninoar; In elkaar, in

een. 
'yninting, -[IntiIJ] s.m., -en. Yninting; in-

enting, vacci natie. 
'ynintje, v. Ynintsje; inenten , vaccineren. 
'ynjaan, omegelm.v. Ynjaan ; ingeven. 
'Ynje, [inja] ; 'Ynjen, [injan] ; 'Indje, [ln-

dja] ; nom .prop. Ynje; Indië, Indonesië. 
---> Eusf-Ynje. 

'ynjeeuwing, -[jf:. !,IlrJ] s.m. , -en. Yn
jouwing; ingeving, inblazing, inspiratie. 

'Ynjen, nom .prop. , - , Ynje. 

ynkinkelje 

'ynjochting, -[joxtlrJ] s.m., -en. Ynrjoch
ting; inrich ting. 

'ynjochtje, v. Ynrjochtsje; inrichten . 
'ynjotte, onregelm.v. Ynjitte; ingieten , in

schenken. - , lappel. 
'Injum, [Injam] nom .prop. Eanjum; An

Jum. 
'ynkaip, s.m. Ynkeap; inkoop. 
'ynkaipje, (onregelm.) v. Ynkeapje; inko

pen . 
'ynkeer, s.m. Ynkear; inkeer. # Taf - kom

me, tot inkeer komen. len fal - bringe, ie
mand tot inkeer brengen. 

'inkeld, [lIJkalt] adj. , num. & adv. In
kel (d); enkel. 1. (als adj.) niet dubbel. In 
- slaf, een enkel slot, een slot met slechts 
één slag. 2. (als num ., in het enkelvoud) 
ten getale van één. Gin - minsk, geen en
kel, niet één mens. In -e keer, een enkele 
keer, slechts nu en dan. 3. (als num ., in 
het meervoud) enige, een paar, een klein 
aantal. -e dagen, enkele, enige dagen. 
Der binne nach wal -e dà't wennen 
s fykje , er zijn er nog wel enkelen, enigen 
die (op de ouderwetse manier) wormen 
op het Wad zoeken. Dà -e keren, dat ... , 
die enkele, zeldzame keren, dat ... 4. (als 
adv.) alleen, slechts. Dat is -Jeur de sier, 
dat is enkel, alleen, slechts voor de sier. 
5. (als adv.) nu en dan, zelden. - gehOrt ir 
wal, dat ... , een enkele keer, slechts 
zelden gebeurt het wel, dat ... - 'reis , 
<Fr.> inkeldris; een enkele maal, slechts 

'zelden. ---> allene. 
' inkelfaud, s. n. Iental ; enkel voud. 
'inkeling, [lrJka lIlJ] s.m., -en. Inkeling; 

enkeljng. 
'inkelspil, s.n. Inkelspul ; enkelspel. 
'inket, [lIJkat] ([lrJkt]- als eerste lid van 

samenstellingen, zie inktfisk, inktpoof) 
s.m. lnket; inkt. 

'inkethuern, s.m . .... . lnkethoarn ; inkt
hoorn . 

'ynketierje, -[kati .arja] v., ketiere yn, 
ynketiere. Ynkertierje; inkwartieren. 

' inketsuen, s. n. , -en. lnketstel; inktstel ; 
ook voor: inktpot. ---> Înkfpoaf. 

'ynkieuwlje, -[ki.!,Ilja] v. , kieuwle yn, yn
kieuwie. Ynkûlje; inkuilen. 

'ynkinkelje, v. Ynkinkelje; inkeilen, inke-
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gelen, insmijten. Der is by us in g/es 
ynkinke/e, er is bij ons een raamingeke
geld, ingesmeten. 

yn'kinnich ; ien'kinnich; -[kInax] adj . Ien
kennich ; eenkennig. 

'ynkomme, onregelm .v. Ynkomme; in
komen, binnenkomen. --> benekomme. 

'ynkommen, -[koman] s.n ., -s. Ynkom
men; inkomen, wat men aan geld ver
dient. - , ynkomst. 

'ynkomst, s.m., -en. Ynkomst; inkomst. 1. 
intocht. 2. (in het meervoud) wat er aan 
geld binnenkomt. De -en fûe len oof, de 
inkomsten vielen tegen. - , ynkommen. 

'ynkotsje, v. Ynkoartsje; inkorten. 
'ynkrirnpe, (s t. )v. Ynkrimpe; inkrimpen . 
'inktfisk, [lIJkt]- s.m. Inketfi sk; inktvis. 
'inktpoot, [Iukt]- s.m . Inketpöt; inktpot. 
'ynlade, onregelm .v. Ynlade; inladen. 
'ynlander, -[Hindar] s. m., -s. Ynlanner; 

inlander, inboorling. 
'ynlaskje, v., /aske yn, ynlaske; 'ynlastje, 

-[las(t)ja] v., ik last j e [las( t)ja] yn, do 
laskeste [laskasta] yn, hy laske [laska] 
yn, wy, j e, jimme, jà last j e [I as(t)ja] yn ; 
/aske yn, yn/aske; 'ynlasse, v. « Ned.), 
laste yn, ynlast. Ynlaskje; inlassen . Yn
laske(d), ynlast, ingelast. 

'ynlasse, v. Ynlosse; inlossen. 
'ynlasse, v., --> ynlaskje. 
'ynlastje, v., --> ynlaskje. 
'ynIauns, -[la.kffi (t)s] adj. Ynlänsk; inlands. 
'ynlech, -[lEX] s.m. Ynli s; inleg, inleggeld. 
'ynJeide, v. Ynliede; inleiden . 
'ynleider, -[IE. idar] s. m., -s. Ynlieder; in

leider. 
'ynJeiding, -[IE. ldllJ] s. m. , -en. Ynlieding; 

inleiding. 
'ynleverje, v. Ynleverje; inleveren. 
'ynleze, onregelm.v. Ynlizze; inleggen. 
'ynlichte, -[Uxta] v. « ed. ), lichtte yn, 

ynlicht. Ynljochtsje; inlichten. 
'ynlichtingen, -[lIxtIlJ an] s. plur. « Ned.). 

Ynljochtingen; inlichtingen. 
'ynliete, onregelm .v. Ynlitte; inlaten. # Dy 

- mooi, zich inlaten, bemoeien met. 
'ynJieuwde, v. Ynliede; inluiden. 
'ynJistje, -[lIs(t)ja] v., ik listje [lIs(t)ja] yn, 

do listeste [Ustasta] yn, hy liste yn, wy, 
j e, jimme, jà list j e [lIs(t)ja] yn; liste yn, 

228 

ynliste. Ynli stje; inl ijsten. 
'ynlUkke, (onregelm.)v. Ynlûke; intrek

ken. 
'ynmetje, onregelm.v. Ynmeitsje; inma

ken. Ynmóke( dj, i ngemaakt, geconser
veerd . Ynll1ókede grien te, ingemaakte 
groente. 

'ynmök, s.m. Ynmaak ; inmaak. 
'ynrnued, s.m. Ynmoed; ernst, ernstige 

toewijding. 
yn'rnuedich, -[mü .adax] adj . Ynmoedich ; 

innig, intens, met ern stige toewijding. 
'innerlik, [Inarlak] adj. « ed .) . Ynderlik; 

innerlijk. 
'ynneude, v. Ynnoadzje; vragen om binnen 

te komen. Wy wezzen ólegerre ynneud, 
ons werd all emaal gevraagd binnen te 
komen . 

'innich, [Inax] adj. & adv. « Ned.). Ynlik; 
innig. 

'innichst, adj ., --> ienichst. 
'ynnimrne, onregelm.v. Ynnimme; inne

men. # Ynnimd wazze mooi, ingenomen, 
blij zijn met. 

yn'nimmend, -[nlmant] adj . Ynnimlik; in-
nemend, charmant. 

'ynnooie, v. Ynnaaie; innaaien. 
'ynpakje, v. Ynpakke; inpakken. 
'ynpalderje, -[paldarja] v., paldere yn, 

ynpaldere. Ynpolderje; inpolderen . 
'ynpalrnje, -[palmja] v. , pa/me yn, yn

pa/me. Ynpalmje; inpalmen. 
'ynpiiperje, -[pi:palja] v., piipere yn, yn

piipere. Ynpiperje; inpeperen. Dat is him 
gued ynpiipere, dat is hem goed ingepe
perd, op forse wijze ingeprent. 

'ynpikje, v. Ynpikke; inpikken. 
'ynprate, v. In: Op ien -, <Fr.> op immen 

ynprate; iemand proberen te overreden 
(tot het een of ander). 

'ynrasse, v. Ynrosse; krachtig insmeren. 
'ynriide, onregelm .v. Ynride; inrijden. 
'ynrit, s.m. Ynreed; inrit. 
'ynrone, v. Ynrinne; inlopen . 
'ynrulje, v. Ynroalje; inruilen. 
'ynrtirnje, v. Ynrûmje; inruimen. 
'ynruppe, v. Ynroppe; inroepen. 
'ynsakje, v. Ynsakje; inzakken. 
'ynsat, -[sat] s.m. Ynset; inzet. 
'ynsatte, v. Ynsette; in zetten . 
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'ynsatting, -[satllJ] s.m., -en. Ynsetting; In-

zetting, verordening. 
'ynsautje, v. Ynsaltsje; in zouten . 
'ynschakelje, v. Ynskeakelje; inschakelen . 
yn'schiklik, -[sxIklak] adj. & adv. Ynskik-

lik; inschikkelijk, meegaand. 
'ynschrieuwe, st.v. Ynskriuwe; inschrij

ven. # Dy - fiete, zich laten inschrijven. -
op, inschrijven op. 

'ynschrift, s.n. Ynskrift ; inschrift. 
'ynsegenje, v. Ynseinigje; inzegenen , In -

wijden. 
yn'sekt, [ins1:kt] s.n., -en. Ynsekt; insect. 
ynsepe(ste), --> ynsipje. 
'ynsicht, -[sIxt] s.n ., -en. Ynsjoch ; in zicht. 
'ynsiile, v. Ynsile; inzeilen. # Mooi ien -, 

<Fr.> mei immen ynsile; zich met ie
mand inlaten , met iemand in zee gaan; 
het goed met iemand kunnen vinden . 

'ynsinking, -[suJklrJ] s.m., -en. Ynsinking; 
inzi nking. 

'ynsipje, -[sipja] v., ik sipje yn, do sepeste 
[se: pasta] yn, hy sepe [se: pa] yn, wy, je, 
jimme,jà Slpje yn; ynsepe, ynsepe. 
Ynsjipje; inzepen. 

'ynsitte, st. v. In : - ieuwr, inzitten over, 
zich zorgen maken over. 

'ynsjain, onregelm.v. Ynsjen; inkijken, in
zien. 

'ynsjotte, onregelm.v. Ynsjitte; inschieten. 
# (Wat) derby -, (iets) erbij inschieten, 
het genoemde kwijt raken. 

'ynslaan, onregelm.v. Ynslaan ; inslaan, 
inspannen (van een trekdier). - , ynspan
ne, yntuge. 

'ynslach, -[slax] s. m., -slaggen -[slagan]. 
Ynslach; inslag. --> schering. 

'ynslutte, st.v. Ynslute; in sluiten. 
'ynsmyte, onregelm.v. Ynsmite; ingooien, 

insmijten, inwerpen. 
'ynsmore, v. Ynsmarre; insmeren . 
'ynspanne, v. Ynspanne; in spannen . # Dy 

-, zich inspannen, zijn best doen. --> 

ynslaan, yntuge. 
'ynspanning, -[spanllJ] s.m., -en. Ynspan

ning; inspanning. 
yn'speksje, [insp1:ksja] s.m. , -s. Ynspeksje; 

inspectie. 
ynspek'teerje, [insp1:ktI.arja] v., ynspek

tere , ynspektere. Ynspektearje; inspec-

ynsruddeerje 

teren. 
ynspek'teur, [insp1:ktö.ar] s. m., -s. Yn

spekteur; inspecteur. 
'ynspylje, v. Ynspylje; inspelen . # - by, in

boeten bij, verspelen met. 
'ynspraak, s.m. Ynspraak; inspraak. 
'ynsprakke, onregelm.v. Ynsprekke; in

spreken . Ineeuwr mued -, elkaar moed 
in spreken. 

'ynstain, onregelm.v. In : - jeur, instaan 
voor, garanderen. 

yn'stansje, [instan(t)sja] s.m., -s. Ynstan
sje; instantie. # Yn aiste, rwade -, In 
eerste, tweede instantie. 

'ynstappe, v. Ynstappe; instappen. 
ynstêke(ste), --> ynstekje. 
'ynstekje, -[st1:kja] v., ik stekje yn, do 

stêkeste [st1::kasta] yn, hy stêke [st1:: ka] 
yn, wy, j e, jimme, jà stekje yn; ynstêke, 
ynstêke. Ynstekje; omheinen (met een 
hekwerk). Ynstêke(d) , omheind (met een 
hekwerk). --> oojstekje. 

'ynstelIe, v. Ynstelle; instellen. 
'ynstelling, -[stdltJ] s. m., -en. Ynstelling; 

in stelling. 
'ynstykje, v. Ynstekke; influisteren. --> jer

Lusterje, ynflusterje. 
'ynstimme, v. Ynstimme; instemmen. # -

mooi, instemmen met, zich eens verkla
ren met. 

'ynstimming, -[stlmltJ] s. m. Ynstimming; 
in stemming. 

yn'stinkt, [instllJkt] s.n., -en. Ynstinkt; in
stinct. 

'ynstjuere, v. Ynstjoere; insturen, inzen
den . 

'ynstjuering, -[stjü.arIlJ] s. m. , -en. Yn
stjoering; insturing, in zending. 

ynstre'rnint, [instramlnt] s. n., -en. Ynstru
mint; instrument. 

'ynstreujer, -[strö:iar] s.m., -s. In : Dat is 
in meujen -, dat binne meuje -s, <Fr.> 
dat is in moaie ynstruier, dat binne moaie 
ynsn·uiers; dat is een aardig douceurtje, 
dat zijn aardige douceurtjes. --> jeifaltjen. 

yn'struksje, [inströksja] s.m., -s. Yn
struksje; instructie. 

ynstruk'teur, [inströktö.ar] s.m., -s. Yn
strukteur ; instructeur. 

'ynstuddeerje, v. Yn studearje; instuderen. 
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'yntacht, s.m. Yn tocht; intocht. 
'ynteelt, s. m. Yntylt; inteelt. 
'yntekenje, v. Yntekenje; intekenen. # -

op, intekenen op (een boek, een seri e). 
'yntekenlist, s. m. Yntekenli st; intekenlijst. 
'inter, [Intar] s.m., -s. Inter; enter, iemand 

die ent. 
'inter, [Intar] s.m., -s. Inter; enter, eenjarig 

hu isdier (inz. een koe of paard). 
ynteres'sant, [in t(a)rasant] adj . Ynteres

sant; interessant. 
ynteres'seerje, [int(a)rasI.arja] V. , ynteres

sere, ynteressere. Ynteressearje; interes
seren. # Dy - jeur, zich interesseren voor. 

'interhaik, [Intar] - S. m. Interheak; enter
haak. 

'interje, [lntarja] V. , intere, intere; 'enter
je, [f:ntarja] V., entere, entere. Interje; 
enteren. 

yn'tiid, adv. Yntiid; intussen, ondertussen. 
-+ eeuwndertwisken, eeuwnderwyl, red
derwylen, 'vllyLens. 

'yntinke, onregelm.v. Yntinke' indenken. 
# Dy wat -, zich iets indenken, zich iets 
(in heel zijn betekeni s) voorstellen. Tink 
dy dat 'reis yn.!, denk je dat eens in !, stel 
je dat eens voor ! 

'int je, [lntja] v., inte, inte. Intsje; enten. 
'yntjinje, v. Yntsjinje; indienen. 
'yntore, v. Yntarre; interen. 
'yntuge, v. Ynslaan; in spannen, tuigen en 

voor de wagen spannen (van een trek
dier). -+ ynsLaan, ynspanne. 

'ynwaadje, v. Ynwädzje; bij het in huis 
gaan de vloer bevuilen. As it ,ynd het, 
waadj e de ben sa yn, als het geregend 
heeft, maken de kinderen bij thuiskomst 
de vloer erg vuil. 

'ynwage, st. v. Ynwage; inwegen. 
'ynwatterje, -[ vatarja] v., wattere yn, 

ynwattere. Yn wetterje; in wateren. 
'ynweide, v. Ynwije; inwijden. 
'ynweiding, -[vf:.i dIU] s. m., -en. Ynwijing; 

inwijding. 
'ynwerkje, v. Ynwurkje; inwerken. len, dy 

-, iemand, zich inwerken, iemand, zich 
op de hoogte van zijn taak brengen. 

'ynweuner, -[vö: nar] s. m. , -s. Ynwenner; 
in woner. 

'ynwikselje, v. Ynwikselje; in wisselen. 
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yn'windich, -[vIndax] adj. & adv. 
Ynwind ich; inwendig. - wetste aik waL, 
dat ... , in wendig, (diep) in je binnenste 
weet je ook wel, dat ... 

'ynwyt, adj. Ynwyt; in wit, doodsbleek. 
'ynwrieuwe, st. v. Ynwriuwe; in wrijven. 
yp, [ip] s. m., -en; 'ypebaim, [ipa] - s. m. 

Yp, iperenbeam; iep, iepenbool11 , olm. 
'ypebaim, S.I11., , yp. 
'yperen, [iparan] adj . Iperen; iepen, van 

iepenhout. 
'yperenheeuwt, s.n. Iperenhout; iepenhout. 
'ypsiekte, S. I11 . Ypsykte; iepziekte. 
ys, [is]; iis, [i:s] ..,. ; s. n . li s; ij s. In echten 

winter m.ooi snie en -, een echte winter 
l11et sneeuwen ijs. # It - wie britsen, het 
ij s was gebroken, de eerste stijfheid en 
gedwongenheid (bij een ontl11oeting, ver
gadering) was voorbij . -+ stark. 

is, - , wazze. 
'ysbaan, S.I11 . l isbaan; ijsbaan. 
'ysbeer, s.f. Ii sbear; ijsbeer. 
'ysbeerje, v., -+ ysbere. 
ysbeers(d(e», - , ysbere. 
'ysberch, s. m. Ii sberch ; ijsberg. 
'ysbere, [i zbI.ara] v. , ysbeersde [izbLaz

dal , ysbeers(d) [i zbI.as(t)]; 'ysbeerje, 
[i zbLarja] v., ysbere, ysbere. Op en del 
trêdzje; ijsberen. 

'ysbrakker, -[brakar] s.m., -s. Ii sbrekker; 
ij sbreker. 

'ysder, s.n. , -+ iizder. 
'ysderen, adj., -+ iizderen. 
'ysfeest, s. n. Ii sfeest; ijsfeest. 
'ysfieuwl, S. I11 . li sfûgeI; ijsvogel. 
'ysfjild, s. n. Ii sfjild ; ijsveld. 
'ysflakte, S.I11. li stl akte; ijsvlakte. 
'ysflet, s.f. li stlet; ij svlet. 
'ysgong, S. I11 . Ii sgong; ijsgang. 
'ysjokkel, S. I11 . li sjûkel; ijskegel. 
'yskast, S.I11 . li skast; ijskast. 
'yskaud, adj . & adv. Ii skäld; ij skoud. Ja 

jûel yn it -e watter, zij viel in het 
ijskoude water. [en - wat wysmetje, ie
mand ijskoud, onverstoorbaar, zonder 
blikken of blozen iets wijsmaken. 

'Yslaun, nOI11 .prop. Yslän; Ijsland. 
'yslik, [islak] adj . & adv. Y slik; ij selijk. 
yso'laasje, [i za la:sja] s.m. Isolaasje; isola-

ti e. 
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yso' leerje, [izaILarja] V. , yso/ere, yso/ere. 
Isolearje; isoleren . Wy he1V1Ve yso/ere 
lI'e in , wij zijn geïsoleerd geweest, d.w.z. 
de verbinding tussen Schiermonnikoog 
en de vaste wal is verbroken geweest. 

ysole'mint, [izalamInt] s. n. Isolemint; iso
lement. 

' Israël, [Israd] nom.prop. Israël; Israël. 
'ysschots, s.m. Iisskosse; ijsschol, ijsschots. 

) schots. 
'yssee, s.m. Ii ssee; ijszee. 
'ystiid, s. m. Ii stiid; ijstijd. 
'yswatter, s. n. Ii swetter; ijswater. 
it, [It] ... , [at] (komt veel voor in de ver

korte vorm 't [t]) art. Ir; het. - lytje hûs, 
het kleine hui s. Dy griente kaste (Wa 
geeuwne - peeuwn, die groente kost twee 
gulden het, per pond. Jà jildden in 
geeuwne - stok, zij kostten een gulden 
per stuk. Dat is it middel feur pyneha/e, 
dat is hèt middel tegen hoofdpijn , dat is 
het mjddel bij uitstek tegen hoofdpijn . 

it, [It] ... , [at] (komt vaak voor in de ver
korte vorm 't [t]) pron .pers. It; het. - is in 
jaiJ ben, - binne jaive ben, het is een lief 
kj nd, het zijn lieve bnderen. - wedt in 
meu buek, - wezze meuje bûeken, het 
wordt een mooi boek, het worden mooie 
boeken. - friest, rynt, tongere, waait, het 
vriest, regent, onweert, waait. - blieuwt, 
is, 1Vedt kaud, wairm, hestich (weer), het 
blij ft , is, wordt koud, warm, herfstachtig 
(weer). - is, wedt feurjier, sommer, hest, 
1Vinter, het is, wordt lente, zomer, herfst, 
wi nter. - is krysttiid, Paiske, Pinkster, 
het is Kerst, Pasen, Pinksteren . - is, wedt 
mane, midde, jaune, nacht, het is, wordt 
ochtend, middag, avond, nacht. - is eer, 
lat, trooi ieuwre, snaun, het is vroeg, 
laat, drie uur, zondag. - is, wedt êve, 
j7ûed, heich wa tte r, liech watter, het is, 
wordt eb, vloed, hoog water, laag water. -
is der gese /lich, smuk, net plûs, stil , het 
is daar gezellig, knus, niet pluis, stil. -
1Vie hier airmue, het was hier armoede, 
er heerste hier armoede. Dy is -, die is 
het, dat is de persoon die ik bedoel. - is 
daunsj en, <Fr. > it is dûnsjen; er is een 
bal, dansfeest, danspartij . - aan it hets, 
de mage hawwe, het aan het hart, de 

itsalde 

maag hebben , een hartkwaal, maagkwaal 
hebben . - is gued, dawe dat dien heste, 
het is goed, dat je dat gedaan hebt. Wy 
achtje - fan belang, dat sàwat net wier 
gebóre kin , wij ach ten het van belang, 
dat zoiets niet weer kan gebeuren. # -
daunse der, men danst, danste daar, er 
wordt, werd daar gedanst. --> wezze. - gie 
op hûs aan, men gaat naar hui s. - roonde 
naai butten tà , men liep naar buiten , ze 
liepen naar buiten. - moppere naai bUffen 
tà , men liep al mopperend naar buiten, 
ze liepen al mopperend naar buiten . -
keeuwe der kai/e kosten, men kauwt, eet 
daar kale korsten (m.a.w. de kost is daar 
schraal). - dien hawwe, het gedaan heb
ben, de schuldige zijn . - hawwe ieuwr, 
het hebben over, spreken over. - is, wie ... 
(in combinatie met een onbepaalde wijs 
op -n), het is, was ... --> buge. - is altyd 
kwakkeljen mooi har, het is altijd kwak
kelen met haar, zij kwakkelt, sukkelt de 
hele tijd. Op it ei/aun is - heerlik tueven, 
op Schiermonnikoog is het heerlijk (ver)
toeven, op Schiermonnikoog kun je heer
lijk vertoeven . - wie ale dagen hes werk
j en, het was iedere dag hard werken (ge
blazen), er moest ieder dag hard gewerkt 
worden. - is sc/nippen, het is hard wer
ken , er moet hard gewerkt worden (om 
dat klaar te krijgen) . - wedt, wes ... (in 
combinatie met een onbepaalde wijs op 
-n), het wordt, werd ... - 1Vedt, wes aLe 
dagen hes 1Verkjen, het wordt, werd iede
re dag hard werken , wij moeten, moesten 
iedere dag hard gaan werken. - 1Vedt 
nach wal 'reis treeuwen mooi dà twa, het 
wordt nog wel eens u'ouwen met die 
twee, die twee U'ouwen nog wel eens. 

'yte, onregelm.v. , --> iite. 
'yten, s.n ., - ) iiten. 
yten, --> i ite. 
it'giene, [adgi .ana] pron . ... . Itjinge; hetge

ne. 
'ytkje, v. , - ) ykje. 
it'salde, art. (in combin atie met of verwij

zend naar een enkelvoudig onzijdig zelf
standig naamwoord). Itselde; hetzelfde. -
jier, reken, hetzelfde jaar, teken. Ik mi en 
-, ik bedoel hetzelfde Gaar, teken). --> 



jachthaven 

weer. 
'jachthaven, s.m. Jachthaven ; jachthaven. 
'jachtich, [jäxtax] adj. Jacht(er)ich ; jach

tig, gejaagd, gehaast. 
'jacht je, [jäx(t)ja] v., ik jacht j e [jäx(t)ja] , 

do jachteste, hy jac/He, wy, je, j imme, jà 
jacht j e [jax(t)ja]; jac/He, jachte. Jachtsje; 
jachten, zich haasten. # - naai, om, jach
ten , jagen naar, najagen. It -n naai, om 
gelok, het jachten, jagen naar , het naja
gen van geluk. 

'jager, [ja :gar] s.m., os. Jager; jager, wie 
jaagt. 

jaif, [jaifl adj ., jaiver [jai var], -st. Leaf; 
li ef, beminnelijk. Hy het har jeeuwer, 
omdat se jaiver is, hij heeft haar liever, 
omdat ze liever is. Hy het har it j eeuwst, 
omdat se it -st is, hij heeft haar het li efst, 
omdat ze het befst is. Myn jaive min
sken!, lieve, beste mensen! De ben har 
Os , de Lieve, dierbare dingen van de kin
deren. -> jaivens. # Dat is him -, dat is 
hem lief, dierbaar, dat ligt hem na aan 
het hart. Har -ste fersjen, iiten, spylgued, 
werk, <Fr.> har leafste ferske, iten, boar
tersguod, wurk; haar lievelingsliedje, lie
velingseten, lievelingsspeelgoed, Lieve
lingswerk. -> heer, heUl-V. 

jaif, [jaifl s.n. , jaiven [jai van] . Leave; lief, 
lieveling, lieverd, schat. Myn Iytj -, mijn 
kleine Lieverd, mijn kleine lieve schat. 
Har jaiven <zeldz.>, haar geliefden, haar 
lieve, beminde bloedverwanten. jaive, 
jai vert. 

'jaifde, s.m. , -> liefde. 
'jaitbawwe, onregelm.v. Leafhawwe; lief

hebben, houden van . 
'jaine, s. m., -> jaune. 
jair, [jair] s.n . ..,. , -en. Dier; dier, diertje 

(i n niet-neutrale aanduidingen van men
sen). Hy is in -, hij is een uitgelaten jon
geman. Dat gat -, zo' n blaag. Gorte -en 
fan freeuwjued, grote, stevige meiden; 
ook voor: sletten , sloeries. -> beest, dier, 
plaichjai r. 

'jaive, [jai va] s.m. & s.f. Leave, lea ; Lieve
ling, lieverd, schat (als aanspreekvorm). 
Maar, -, ho kue ik dat ne wyte, maar, 
lieveling, schat, hoe kon ik dat nou we
ten. Sjai, -, in kwab!, kijk, schat, een 
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kwal ! - , ja, jaif, jaiverd. 
'jaivens, [jai van(t)s] s. m. Leavens; lief

heid. De ben har -, de lieve, dierbare din
gen van de kinderen. - , jaif. 

'jaiverd, [jai va(r)t] s.m. & s.f., os. Leave; 
li everd, Lieveling, schat. Myn Iytje -, mijn 
kleine lieverd, mijn kleine li eve schat. --> 

jaif, jaive. 
'jakhals, [jak]- s. m., -halzen. Jakha ls; jak

hals. 
'jakjen, [jakjan] S. I1 . , jakjes [jakjas]. Jak; 

jak, niet nauwsluitend vrouwenlijf. 
'jakkerje, [jakarja] v. , jakkere, jakkere. 

Jakkerje; jakkeren, onbehoorlijk hard 
gaan. 

'ja-knikker, -[knlkar] s.m., os. Jaknikker ; 
jaknikker. 

Ja'kobus, [jäko:bas] nom.prop. Jakobus; 
Jacobu s. # It is net folgens -, het is niet 
zoals het behoort. 

jalch, s. m. , --> ja/ger. 
jald, [jaltJ; jild, [jUt]; adj . Geld; onvrucht

baar (van vee). Dar beest, schiep is -, die 
koe, dat schaap is onvruchtbaar. -e bleu 
<fig.>, bloei die geen latere vruchten 
oplevert. --> geld, wyld. 

jald, [jalt] s.m. In : Raide -, veldzuring. --> 

sieuwrstolen. 
'jalger, [jalgar] s.m., Os; jalch, [jalx] s.m., 

ja/gen [jalgan]. Jelger; aalgeer, elger, be
paald soort vork voor het steken van aal 
(ook wel voor het steken van bot). 

'jalyn, [ja:] - s.f. ; 'jaachlyn, [ja:g]- s.f. ; 'ja
ling, [ja:lllJ] s.m., -en. Jaachbne, jaling; 
leidsel, teugel. 

'jaling, s.m., --> jalyn. 
'jallen, [jalan] ; jaln, [jaIn] ; 'jeUen, [jdan] ; 

s.m. l ellen ; el, oude lengtemaat. Dy staf 
kaste in daalder de -, die stof kost een 
daalder de, per el. 

'jallenstook, s.m. Jellenstök; ellenstok. # 
Dy is so gat, do kiste him wa/ mooi in -
utmiete, die is zo groot, je mag hem wel 
met een ellenstok (uit)meten. 

jaln, s. m., --> jallen. 
'jalnstien, s. m. , - , elstien. 
'jalnstienen, adj ., --> e/stienen. 
jalt, [jalt] s.m., -en. l elt; handvat (van 

greep, schop, enz.). 
ja'luers(k), [jalü.as(k)] ; je'luers(k), [ja-
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lü .es(k)]; adj . & adv. Jaloersk; jaloers. 
ja'luers(k)ens, [jalü .es(k)en(t)s]; je 'luers

(k)ens, [jeIü.es(k)en(t)s]; s.m. Jaloers
kens; jaloersheid, jaloezie. 

'jammer, [jamer] adj . & interj . Spitich; 
jammer, spij ti g. Dat is -, dat is jammer, 
spijti g. -, datste net komme kiste, jam
mer, spijtig, dat je niet kun t komen. - ge
noach, jammer genoeg. -, it hie sà meu 
lVazze kued, jammer , het had zo mooi 
kun nen zijn . -+ spytich. 

'jammerje, [jamerje] v. , jammere, jam
mere. Jammerje; jammeren. 

'jammerklacht, s. m. Jammerklacht ; jam
merklacht. 

'janke, v., -+ j ank j e. 
'jankje, [j fu:J kje] v., janke, janke; 'janke, 

[jaIJke] v., jankte, jankt. Janke, jankje; 
janken. 

janne'waarje, s.m., -+ jannewarris. 
janne'ware, s.m. , -+ jannewarris. 
janne'wary, s.m., -+ jannewarris. 
janne'warris, [janevares] ; janne'ware, 

[janeva: reJ; janne'wary, [janeva: ri ]; 
janne'waarje, [janeva:rje] ; s.m. Janne-

. . . 
waarje; Januan . 

japs, [japs] s. m., -en. Japs; jaap, diepe snij
wonde. Hy het him in - mooi syn mas 
jeeuwn, hij heeft hem, zichzelf een jaap 
met zijn mes gegeven. -+ jaap, kets. 

'jarje, v., - , jarje. 
jas, [j as] s.m., j ase [j:ne] "- , -sen; jös, 

[j::> :s] s. m. "- , -eo Jas; jas, over de boven
kledi ng gedragen kledingstuk ter be
scherming tegen koude en regen. 

'jasbeschermer, -[basxErmer] s.m., -s. Jas
beskermer; jasbeschermer. 

jas'mein, [jazmE. in] s.m. Jasmyn ; jasmijn . 
jaun, [ja. kln]; jaunde, [j a. klnde] ; jaune, 

[ja. klne] ; jaunken, [ja. kllJken]; prep. 
<Fr. :> Njonken. 1. tegenover. - , ieuwr, 
tj inieuwr. - pail saun, de tjark, tegenover 
paal zeven, de kerk . 2. <zeldz.> naast. Ir 
liech - de omer, het lag naast de emmer. 

, nooist. 
jaun, [ja. kln] adv. <zeldz.>. Jûn; vanavond, 

hedenavond. Wy iite - bninne bane, wij 
eten vanavond bruine bonen. -+ fanjauns . 

jaun, s. m., - , j aune . 
'jaunde, prep. , - , j aun. 

je 

'jaune, [ja. kln e] s.m., -n; j aun, [ja. kin] s.m., 
-en; 'jaine, [jai nel s.m. "- , -n. Jûn(e); 
avond. Ir is, wedt -, het is, wordt avond. # 
- op -, avond aan avond. DIe jaunen, elke 
-, iedere, elke avond . De - om /w il acht, 
<Fr.> de jûns om healwei achten; 's 
avonds om half acht, op de avond van die 
bepaalde dag om half acht. Desalde -, 
(op) dezelfde avond. Deze, dy -, (op) 
deze, die avond. By -, bij avond. Op in -, 
op een avond, op zekere avond. Yn ( 'e) -, 
's avonds (op de avond van die bepaalde 
dag; iedere, elke avond). -+ j auns. Yn, op 
'e latte -, op de late avond. Don 'e - waz
ze, afgeleefd zijn , oud en zwak geworden 
zij n; oud en versleten zijn . Beite is aan 'e 
-, grootvader is oud en zwak geworden 
(en zal wellicht spoedig sterven). Dà 
heuze binne, jà leen is aan 'e -, die kou
sen zijn, dat hek is oud en versleten. 

'jaune, prep., - , jaun. 
'jaunje, [ja. klnje] v., jaune, jaune. Jûnje; 

avonden, avond worden. ft jaune al, het 
avondt al, het wordt al avond. 

'jaunken, prep., - , jaun. 
'jaunliet; 'jaunsliet; s.n. Jûn (s) li et; avond

lied. 
'jaunloft, s.m. Jûn(s) loft ; avondlucht, 

avondhemel. 
'jaunraid, s.n. Jûn (s)read; avondrood. 
jauns, [ja.kln(t)S] adv. Jûn s; 's avonds. 1. op 

de avond (van die bepaalde dag). Wy wil
le jimme meum wal hilpe, maar - past it 
us net, wij willen jullie morgen wel hel
pen, maar 's avonds komt het ons niet ge
legen. Hy wil allene - maar f ergaderje, 
hij wil alleen 's avonds maar vergaderen. 
2. iedere, elke avond. Wy gaie - om hail 
alve op bed, wij gaan 's avonds om half 
elf naar bed. 

'jaunsliet, s.n., - , jaunliet. 
'jawal, adv. Jawol; jawel. 
'ja-wes, s.n . Jawurd; jawoord. 
je, [je] ; jo, [jo]; pron.pers. , pron.poss. & 

pron.refl . <Fr. :> Jo, je. 1. (al s onder
werpsvonn van het pron.pers.; in combi
nati e met een persoonsvorm in het meer
voud) u, gij. - motte wyte, dat ... , u moet 
weten, dat .. . 2. (als voorwerpsvorm van 
het pron.pers.) u. Dat hew ik - j eeuwn, 



jiergong 

-[geti :t] s.m., -en -[geti:den] . Jiergetide; 
jaargetijde. 

'jiergong, s.m. Jiergong; jaargang. 
'jierich, [ji.erex] adj. In : - wazze, JarIg 

zijn , verjaren, zijn verjaardag, geboorte
dag gedenken. 

'jierlain, s. n. Jier lean ; jaarloon. 
'jierliks, [ji.erleks] adj . Jierliks; jaarlijks, 

voor een jaar geldend. De -e hier, de 
jaarlijkse huur. 

'jiertal, -[tal] s.n., -len. Jiertal; jaartal. 
'jiertöling, -[t::dlJ]] s.m. Jiertelling; jaar

telling. 
jiet, [ji.et] s.n., -en. Ljocht; licht, schijnsel. 

It - fan de mone, son, stiere, lamp, lan
tairen, het li cht van de maan, zon, 
sterren , lamp, lantaarn. De -en fan 'e 
eilaunen, de (vuurtoren)lichten van de 
eilanden. -4 fjuer, (fjuer)tuer. In lytj -, 
een klein licht , een lichtje. It - utdwaan, 
het li cht, de lamp uitdoen. De ree srie op 
it -, de thee staat op het (thee)lichtje. - , 
reejier. # Feur 't - komme, <Fr.> foar 't 
ljocht komme; te voorschijn komen. Yn 
dit - maffe wy it sjain, in dit licht moeten 
we het zien, met het genoemde in ge
dachten moeten we het beschouwen. Don 
't - bringe, komme, aan het licht brengen, 
komen, openbaar maken , worden. Der 
gie him in - op, er gaat hem een licht op, 
het begint hem duidelijk te worden , hij 
begint de zaak te doorzien. lens - schyne 
fiere ieuwr ... , zijn licht laten schijnen, 
zijn oordeel geven over .. . - schyne hete 
op ... , licht laten schijnen op ... , ... ver
helderen. - sjain yn ... , licht zien in ... , ... 
positief beoordelen. Hy is gin got -, hij is 
geen (groot) licht, hij is dom. l en it - yn 
'e eigen net gonne, iemand het licht in de 
ogen niet gunnen, iemand niets gunnen. 
-4 weerlicht. 

jiet, [ji.et] adj. , -er, -st. Ljocht; licht, niet 
donker, helder. # - wazze, wezze, licht, 
dag zijn , worden. 

'jietbondel, s. m. Ljochtbondel ; licht
bundel. 

'jietens, [ji .eten(t)s] s.m. Ljochtens; licht
heid, het licht, helder zijn . 

'jietje, [ji .etje] v. , jiete, jiete. Ljocbtsje; 
lichten, licht verspreiden. It -n fan de 
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see, het lichten van de zee. Da jieteste 
net fier mooi dy mist, je schijnt niet ver 
vooruit met die mist. 

'jietkugel, s. m. Ljochtkûgel; lichtkogel. 
jiet'mone, s. m. (het woord wordt vrijwel 

uitsluitend zonder art. gebruikt). Ljocht
moanne; li chte maan. It is -, het is lichte 
maan. S y -, bij lichte maan . ' mone. 

'jietsein, s.n. Ljochtsein ; lichtsein . 
'jieze, v. , - , j iezje. 
'jiezje, [ji .ezje] v., jieze, jieze; 'jieze, 

[ji .eze] v., jiesde [ji.ezde], jiesd [ji .est). 
Gûnzje; gonzen. De lI1ich jieze om 'e 
lamp, de mug vliegt gonzend om de 
lamp. De drokte jieze my nach yn 'e hole, 
de drukte gonsde nog in mijn hoofd (na). 
It jieze fan stimmen, het gonst van stem
men, er is een gegons van stemmen . De 
ben hewwe mooi de tap jieze, de kinde
ren hebben getold (waarbij zij de tol lie
ten gonzen, snorren). - , gonzje . 

'jifte, [jlfta] s.m., -no <Fr. :> Jefte, jifte. 1. 
gave. -4 gave, gift. 2. de hoeveelheid 
voer die bij elke voedertijd aan ieder stuk 
vee afzonderlijk gegeven wordt. De bees
ten kreje in Iytjen - hai, de koeien krijgen 
(bij deze voederbeurt) ieder een kleine 
hoeveelheid hooi. 

'jiige, [ji:ga] v., jiigde, jiigd; 'jiege, [ji .a
ga] v., jiegde, jiegd. Flauwe, stäle; jok
ken, onwaarheid spreken (door kinde
ren ). - , Iiige. 

jild, [jIlt] s.n. Jild ; geld. # - as watter 
fertjinje, geld als water, zeer veel geld 
verdienen. In berch, bulte, haipe, knóre, 
schep -, bergen, bulten -, een hoop geld, 
hopen geld. - by -, <Fr.> jild siket jild; 
een rijke trouwt veelal met een rijke. Dat 
deur ik feur gin - fan 'e wereld, dat durf 
ik voor geen geld, dat durf ik absoluut 
niet. Dat wue er feur gin -, dat wi lde hij 
voor geen goud, voor niets ter wereld. 
Wat ta jilde met je, iets te gelde maken, 
iets verkopen voor geld. - hawwe, geld 
hebben, veel geld bezi tten, rijk zijn. len 
fan syn ooin - beg rave, iemand van zijn 
eigen geld begraven (d.w.z. niet op kos
ten van de gemeenschap). - , baar, smy fe. 

jild, adj ., - , jah!. 
'jilde, [jIlda] v. , jildde [jIlda] , jild [jIlt]. 
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<Fr. :> Ji lde. 1. gelden, geldig zijn , van 
kracht zijn. Dat jildt aik feur jimme, dat 
geldt ook voor j ullie, is ook op jull ie van 
toepassing. Dat jildt net, dat geldt, telt 
niet (bijv. in het spel). 2. kosten. Wat 
jildt dal beest?, wat kost die koe? l à 
jildden in daaLder it stok, zij kostten een 
daalder per stu k. # - /iete, doen, laten 
gelden. Dat het syn ynflûed - latten, dat 
heeft zijn invloed doen gelden, doen ge
voelen . Dy - fiere, zich doen, laten gel
den, zijn aanzien, gezag of in vloed fe ite
lijk doen gevoelen. 

jiJde, --t jild. 
j ildfergrieme'ree, s.m. Jildfergri emerij ; 

geldverkwisting, geldverspilling. 
'j ildich, [index] adj . Jildich; geldig. 
'j ildkist, s.f. Jildkiste; geldkist. 
'jiJdstok, s.n. Jildstik; geldstuk. 
j im, pron.pers., pron .poss. & pron.refl ., - } 

jimme. 
'jimme, [ilme]; jim, [ilm] <zeldz.>; 

pron.pers., pron .poss. & pron.refl . <Fr. :> 
Jimme. 1. (als pron.pers.) jullie; u (meer
voud). - kin ne aik waL mooidwaan, julli e 
kunnen, u kunt ook wel meedoen. Wy 
hewwe - der net syn, wij hebben jullie, u 
daar niet gezien. lenfan -, een van jullie, 
u. - twaen, trooien, jullie (met z'n) twee
ën, dri eën. 2. (als pron.poss.) jullie; uw 
(meervoud). Binne dat - jassen?, zijn dat 
jull ie, uw jassen? - heit en mem, beite en 
bep, eume en mutjen, <Fr.> jimrne heit 
en mem, pake en beppe, omke en muoi
ke; julli e vader en moeder, opa en oma, 
oom en tante, jouw vader en moeder, opa 
en oma, oom en tante (ook m.b. t. een 
enig kind). 3. (als pron.refl .) jullie, je; u 
(meervoud), zich. limme mosten - schom
je , julli e moesten jullie, je schamen, u 
moest u, zich schamen. - } jy, jimmens. 

'jimmens, pron.poss. , --t jimmes. 
'jimmes, [ilmes]; 'jimmens, [iImen(t)s]; 

pron.poss. Jimmes; van j ulli e, van u, de, 
het uwe. Myn Mek en -, mijn hoek en dat 
van j ulli e, mijn boek en dat van u, mijn 
boek en het uwe. Mynfyrs en -, mijn fiets 
en die van jullie, mijn fiets en die van u, 
mijn fiets en de uwe. - is meujer, dat, di e 
van j ulli e, dat, die van u, het, de uwe is 

jo 

mooier. - binne meuj er, die van jullie, di e 
van u, de uwe zijn mooier. Dies wat ik 
hew is -, alles wat ik heb is van jull ie, al
les wat ik heb is van u, is het uwe. - } 
jimme. 

jin, s.n ., jen. 
jins, pron. poss., --t iens. 
'jinstimmer, -[stImer] s.m. <zeldz.>, -s. 

Tsj instimmer; tegenstemmer. --t tjinstim
mer. 

'jister, [ilster] adv. Juster; gisteren. 
jister'jaune, adv. Justerjûn; gisteravond. - } 

tjaune. 
jister'midde, adv. Justermiddei ; gistermid

dag. 
jister'möne, adv. Justermoarn ; gistermor

gen, gisterochtend. 
jister'nacht, adv. Justernacht ; gisternacht. 
jit, [iIt] adj ., -ter, -st. Hj it; heet. -te kofje, 

tee, - watter, hete koffie, thee, heet water. 
It is -, het is erg warm (weer). Wy hewwe 
-te dagen haun, we hebben hete, erg war
me dagen gehad. It is fande i -ter dan jis
ter, het is vandaag heter, warmer dan 
gisteren. # Sà - as fjûer, <Fr.> sa hjit as 
fj oer; gloeiend heet. - op ... wazze, heet, 
dol , verzot, tuk op ... zijn . --t fûL, j eeuwn, 
maL, sjocht, tûk, wyLd. Yn it -st fan it spil, 
in het heetst van het spel, op het moment 
dat er in het spel het felst gestreden wordt. 
-te trienen gieuwle, b y te , hete, bittere 
tranen schreien. 

jit, lilt] s. n. In : Yn 't - haude, in bedwang 
, houden (vg!. Fr. hjit 'gebod, bevel') . Hy 

most it hynjer yn 't - haude, hij moest het 
paard in bedwang, in toom houden. - } 
taim. 

'jitte, [iIte] onregelm.v. jitte, jitten [iIten]. 
Hjitte; heten, gebieden, gelasten. Ik hew 
it dy j itten, ik heb het je gelast, opgedra
gen. --t jit. 

'jitte, [iIte] s.m. Hji tte; hitte (inz. m. b.t. 
het weer). Yn - en kaude, in hitte en kou. 
--t jittens. 

jitten, --t j itte. 
'jittens, [iIten(t)s] s. m. Hjittens; heetheid, 

hitte. - } jitte. 
jo, [io] pron.pers. & pron.dem. 1. (als pron. 

pers. ; voorkomend aan het begin van een 
zin of, alleen beklemtoond, in een zin) 



jà 

hja; zij (enkelvoud). - het it seid, zij heeft 
het gezegd. Dat hie - net se ze mocht, dat 
had zij niet mogen zeggen. 2. (al s pron. 
dem .; in combinati e met of verwijzend 
naar een enkelvoudig vrouwelijk zelf
standig naamwoord) dy; die. - ljark, die 
kerk. - gat faa m, die grote meid. Wer is 
de kooi? - leit op tafel, waar is de sleu
tel? Die, hij ligt op tafel. # - oud, het 
oudje, die oude vrouw. - Iytj, het kleintje, 
dat kJeine meisje. - Iytj fan us, on s kJein-
tje, onze kJeine meid. dy, ja 't, se. 

jo, [jo] s. m. Heite, jong, ju ; jong, jà , vriend 
(als aanspreekvorm, in aansporingen ; het 
betreft een ingekorte vorm van jonge). 
Ta, -, opsjotfe!, toe, jong, toe, jà, voort
maken! Ne, -, wat seiste ?, wel , jong, wel , 
jà, wat zeg je ervan? --> fa, heu, jà. 

jo, pron.pers, pron.poss. & pron .refl., --> je . 
Job, [jop] nom.prop. Job; Job. --> airm, 

targje. 
'jochet, [joxat] s.m. Jochert; yoghurt. 
jocht, [joxt] adj . & adv. Rjocht; recht, niet 

gebogen of bochtig. In -en baalke, in -
paid, een rechte balk, een recht pad. Wat 
- buge, leze, iets recht buigen , leggen. -
leze, recht liggen. - eilanders, recht, echt, 
zuiver Schiermonnikoogs. Dat wie ne -
lekker, dat was nu recht, echt lekker. Dat 
wie him - mooi sorch leers, dat was hem 
recht met zorg, op volkomen zorgvuldige 
wijze geleerd. It spil begint ne aist -, het 
spel begint nu eigenlijk pas goed. Ne 
wedt elk wier - bekwaam, nu wordt elk 
weer geheel nuchter. De stamt stuech -
op 'e kust, de storm stond recht, pal op de 
kust. - benoden it eilaLlI1, recht, juist, pal 
benoorden Schiermonnikoog. Hy ridt 
hier - op aan, hij rijdt hier recht, juist, 
precies op aan. # Sa - as in kas, zo recht 
als een kaars, kaarsrecht. Net -, niet recht, 
niet helemaal , niet ten volle. Hy het it net 
- begrepen, hij heeft het niet recht, niet 
ten volle begrepen. Ik wet net -, aft wy 
dat aik eeuwrs seze most hiene, ik weet 
niet goed, ik weet eigenlijk niet, ik vraag 
me af, of we dat ook anders hadden moe
ten zeggen . - , jochtich, paid, ta joch te, 
waai. 

jocht, [joxt] s.n . Rjocht; recht. # Feur it -, 
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voor het recht, gerecht. Mooi -, met 
recht, terecht. - hawwe op, recht hebben 
op, aanspraak kunnen doen gelden op. 
Tat syn - komme, tot zijn recht komen, 
voldoende uitkomen , tot volle ontplooi
ing komen . Fast -, vastrech t, vast bedrag 
dat men voor het verbruik van electrici
teit, gas en water betalen moet. len -
dwaan, iemand recht doen , iemand recht
vaardig behandelen, beoordelen . -en haw
we, rechten hebben , zekere aanspraken 
(op iets) kunnen doen gelden. De audste 
-en hawwe, de oudste rechten hebben, de 
oudste aanspraken (op iets) kunnen doen 
gelden. - , sprakke. 

'jochtbank, s.m. Rjochtbank; rechtbank. 
'jochtens, [joxtan(t)s] s.m. Rjochtens; recht

heid , het recht zijn . 
'jochtens, [joxtan (t)s] adv. Rjochtens; 

rechtens, volgens recht, de jure. 
'jochter, [joxtar] S. I11 . , -s. <Fr. :> Rjochter. 

1. rechter, persoon aan wie de recht
spraak opgedragen is. 2. richter, volkslei
der in Israël in het tijdperk voor de ko
ningen . 

'jochter, [joxtar] adj . Rjochter; rechter, 
zich bevindend aan de rechtse kant. 

jochter'air, s.n. Rjochterear ; rechteroor. 
jochter'eerm, s. m. Rjochterearm; rechter

arm. 
jochter'eich, s. n. Rjochtereach ; rechter

oog. 
jochter'fuet, s.m. Rjochterfoet; rechter

voet, rechterbeen . 
jochter'haun, s.f. Rjochterhan ; rechter

hand. 
jochter'kaunt, s.m. Rjochterkant ; rechter

kant, rechterzijde. 
'jochterlik, [joxtarlak] adj . Rjochterlik; 

rechterlijk. 
'jochterstuel, s.m. Rjochterstoel ; rechter

stoel. 
jocht'fêzich, -[f~ :zax] adj. & adv. Rjocht

feardich ; rechtvaardig. 
jocht'fêzigje, -[f~:zagja] v. , jochtfêzige, 

jochtfêzige. Rjochtfeardigje; rechtvaardi
gen. 

'jochthuek, s.m. Rjoch th oeke; rechthoek. 
- , hueke. 

jocht'huekich, -[bü.akax] adj . Rjochthoe-
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kich; rechthoekig. 
'jochthUs, s.n. Rjochthûs; rechthui s. 
'jochtich, [joxtex] adv. In : Net -, niet 

recht, niet helemaal , niet ten volle. Ik wet 
net -, aft wy dat aik eeuwrs seze most 
hiene, ik weet niet goed, ik weet eigenlijk 
niet, ik vraag me af, of we dat ook anders 
hadden moeten zeggen. Net - \Vazze, 
<Fr.> net (goed) richtich wêze; niet goed 
wijs, niet goed snik zjjn. -+ jacht. 

'jochtje, [jox(t)je] v., ik jachtje [jox(t)je] , 
db jochteste, hy jac/He, 111)', j e, jimme, jà 
jochtje[jox(t)je] ; jochte, jochte. <Fr.:> 
Rjochtsje. 1. rechten , rechtbuigen. 2. 
richten, in een bepaalde richting stellen. 

jocht'oon, adv. Rjochtoan ; rechtaan. -+ 

jachtut. 
jocht'op, adv. Rjochtop; rechtop. 
jochts, [joxts] adv. & adj. Rjochts ; rechts. 
'jochtsaak, s.m. Rjochtsaak; rechtzaak. 
jocht'schapen, -[sxa:pen] adj . « Ned.), 

<zeldz.>. Rjochtskepen ; rechtschapen . 
jocht'sinnich, -[sInex] adj . Rjochtsinnich ; 

rechtzinnig, orthodox. 
jochts'oof, adv. Rjochtsöf; rechtsaf. 
'jochtspraak, s. m. Rjochtspraak; recht

spraak. 
'jochtsprakke, onregelm. v. Rjochtsprekke; 

rech tspreken. 
jocht'troch, adv. Rjochttroch ; rechtdoor. 
jochtUt, adv. Rjochtut; rechtuit. - ['joxtüt] 

sprokke, rechtuit, ronduit, onbewimpeld, 
openhartig spreken. # Jochmt [joxt'üt], 
jachtaan, <Fr.> rjochrut, Ijochtoan ; recht
toe, rechtaan, zonder omwegen . 

jöge(ste), -+ j eie. 
jok, [jok] s.n. , -ke, -ken. Jok; juk. # Der 

wLie 'k wal feur eeuwnder it - rone, met 
dat meisje, die vrouw zou ik wel willen 
trouwen (Jett. : ik zou haar juk wel op 
mijn schouders willen dragen). 

'jokbien, s.f. Jokbonke; jukbeen. 
'jokel, s.m. , - , jokke!. 
'joker, [jo:ker] s.m., -s. Joker; joker. 
'jokerich, [jo:kerex] adj. Jokkerich ; jeuke-

rig, jeukend. It feelt sb -, het jeukt zo. 
joke(s te), -+ jakje. 
'jokje, [jokje] v., ik jakje , db jokeste 

[jo:keste] , hy joke [jo:ke], wy, je, jimme, 
jà jakje; joke, joke. Jokje; jeuken . De 

jonge 

eenn joke my, mjjn arm jeukt, krieuwelt. 
len ieuwr de rech -, iemand op zijn rug 
jeuken, krauwen. 

'jokkei, [jokeI]; 'jokel, [jo:kel]; s.m., -s. 1. 
Jûkel; ijskegel , pegel. -+ pegel. 2. 
<zeldz.> spji rappel ; sparappeL - , spar
apel. 3. <zeldz.> (kloks)wicht ; gewicht 
van een klok. -+ (klaks)wicht. 

'jokte, [jokte] s.m. Jokte; jeuk, jeukte. - (op 
'e rech) hawwe, jeuk (op de rug) hebben .. 

'joie, [jo:le] s. m., -no Jöl ; jol , bepaald soort 
licht vaartuig; in z. voor: de roei vlet 
waarop vroeger, voordat er een goede 
aan legsteiger was , de passagiers naar 
Schiermonnikoog van de mater over 
dienden te stappen (in ondiep water 
moesten zij vervolgens overstappen op 
een wagen, die hen aan de wal bracht). 

'jommers, adv. , -+ ommers. 
'jompe, [jompe] v. , jompte, jompt. Jompe; 

(met het volle gewicht naar beneden) 
springen, vallen. Hy jompte yn 'e slait, 
hij sprong, viel in de sloot. 

'jomper, [jomper] s. m. , -s. Jumper; jum
per. 

jon, [jon] pron .poss. T. Jo; uw. -+ je. 
'jonasje, [jo:nasje] v., j onasse, jonasse. 

Jonasje; jonassen . 
jong, [j0lJ] adj. , -er, -st. Jong; jong. Dà't wy 

- wiene, yn LIS -e jieren, toen wij jong wa
ren , in onze jonge jaren , in onze jeugd. 
Der biste nach tb - feur, daar ben je nog 
te jong voor, daar heb je de geschikte 
leeftijd nog niet voor. Hy is - stûem , 
treeuwd, hij is jong, op jonge leeftijd 
overleden, getrouwd. It -e livven, het 
jonge, pas geboren leven . De -e bieuwr, 
dakter, de jonge boer, dokter, een boer, 
dokter die nog maar pas als zodanig aan 
het werk is. - gelok, -e liefde, jong, pril 
geluk, jonge, prille liefde. ft -e pair, het 
jonge paar, het pas getrouwde paar. De 
-eren, de jongeren, de jonge men sen. De 
-ste, de jongste, het jongste kind van een 
gezin. # - en aud, aud en -, jong en oud. 
Fan -s oof, van jongs af. - , grien. 

jong, [j0lJ] s.n., -en. Jong; jong, pas ge
boren dier. De hieuwn, kat het -en, de 
hond, kat heeft jongen. 

'jonge, [jolje] s. m., -s. Jonge; jongen. Jà 
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hewwe !Wa -s, zij hebben twee jongens, 
twee zoons. l à het in -, zij heeft een 
jongen , een vrijer, zij heeft verkering. In 
lytjen -, een kleine jongen, een jongetje 
(een jongen die kl ein van stuk is; een nog 
niet zo oude jongen). In gotten -, een 
grote jongen (een flink uit de kluiten ge
wassen jongen; een al wat oudere jongen; 
een ilinke, moedige jongen). # (Ei ) - ja!, 
<Fr.> (ei) jonge ja !; zeker !, welzeker ! 

jonge'dachter, s.f. Jongedochter; jonge
dochter. 

jonge'jóed, s. plur. Jongelju ; jongelui. - ) 
jongeman, jongfo/k, jued. 

'jongeling, [jolJaIIu] s. m., -en. Jongeling; 
jongeling. 

jonge'man, s.m., -jued [jü.at]. Jongeman; 
jongeman. 

'jongesachtich, -[axtax] adj . Jongesach
tich ; jongensachtig. 

'jongesbóek, s.n. Jongesboek; jongens
boek. 

'jongesgek, s.f. Jongesgek; jongensgek. 
'jongesklaine, s.plur. Jongesklean; jongens

kleren. 
'jongesnorne, s.m. Jongesnamme; jongens

naam. 
'jongesstreek, s.m. Jongesfyt; jongens

streek. 
jong'faam, s.f. Jongfaam ; jonge, onge

trouwde vrouw. 
'jongfolk, s.n. Jongfolk; jongelui. -+ jonge

jued. 
jong'fooint, s. m. Jongfeint; jongeling, jon

geman . 
'jonggóed, s.n. Jongguod; jonge kinderen. 
'jongje, [jolJja] v., jonge, jonge. Jongje; 

jongen, jongen werpen (van kleinere die
ren ). 

jong'kairel, s. m. Jongkeardel; jonge kerel , 
jonge vent (zonder gevoelsnuances). 

'jongkont, s. m. Jonge kont, keale kont; 
jonge spreeuw. De -en sitfe tà pypjen yn 
'e klimmerbaim, de jonge spreeuwen zit
ten te piepen in de klimop. -+ protter, 
staareh. 

jong'leerje, -[II.arja] v., jong/ere , jong/ere . 
Jonglearje; jongleren. 

jonk, [joIJk] s.f. , -eo Jonk; jonk, Chinees 
schip. 
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'jonker, [joIJkar] s. m. , -s. Jonker ; jonker. 
'jonkfreeuw, s.f. Jonkfrou; jonkvrouw. 
'jonkheer, s. m. Jonkhear; jonkheer. 
'jopper, [jopar] s. m. , -s. Jopper; jopper, 

pijjekker. 
'jore, [j:na] s. m. Jarre; gier, aalt, mest-

vocht. -+ brun. 
'jorebak, s. f. Jarrekolk; gierbak. 
'joregat, s. n. Jarregat; gierkuil , gierput. 
'joreslait, s.m . Jarresleat; sloot waarin men 

de gier laat afvloeien. 
jöre(ste), -+ jarje. 
'jorje, [j:nja] v. , jare, jare ; 'jarje, [järja] 

v., ik jarje, dà jaresle [j:nasta] , hy jare 
[j:na]; ~'"Y, je, jimme, jà jat je ; jare, jare. 
Jarje; gieren, gier over het land brengen 
ter bemesting. 

jös, s.m., -+ jas. 
jo'sald, pron .dem. (in combinatie met of 

verwijzend naar een enkelvoudig vrou
welijk zelfs tandig naamwoord). Dyselde; 
diezelfde. - daar, diezelfde deur. Ik mien 
-, ik bedoel diezelfde (deur). -+ saldo 

jöse, -+ jas. 
jo't, [jot] pron.rel. (terugslaand op een en

kelvoudig vrouwelijk zelfstandig naam
woord). Dy' t; die. De tjark - der stie, de 
kerk die daar staat. De tjark jà'tstà 
[josto] , j à 'tste [josta] der sjochste, is yn 
J 850 beeuwd, de kerk die jij , je daar ziet, 
is in 1850 gebouwd. -+ jà. 

'jotform, s.m. Jitfoarm; gietvorm . 
'jotiizder, s. n. Getten izer ; gietij zer. 
'jotsel, [jotsal] s. n. Jitsel; gietsel. 
'jotte, [jota] onregelm. v., gai! [gai t]; gat

ten [gatan] , jatten [jotan]. Jitte; gieten; 
ook voor: schenken, door overgieten vul
len (van glazen, bekers of kopjes met 
koffie, thee e.d. ). l à gait de kafje yn 'e 
kappen, zij schonk de koffie in de kopjes. 
ft gait, het regende dat het goot. -+ ryne. 

jotten, -+ jatte. 
'jotter, [jotar] s.m., - S. Gieter; jitter, werk

man in een gieterij. 
jotte'ree, [jotare:] s.m., -ën . Jitterij ; giete

rij. 
'jóbbel, [jübal] s. m. Jubel; jubel. 
'jóbbelje, [jübalja] v., jûbbele, jûbbele. 

Jubelje; jubelen. 
'jóbbeljier, s. n. Jubeljier ; jubeljaar. 
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j ubby' laris, [jübila:ras) s. m., -sen. Jubila
ris; j ubilaris. 

jubby' leum, [jübile:jam) s.n ., -s. Jubileum; 
jubileu m. 

juech, ) jaan. 
j ued, [j ü.at) ; juer, [jü.ar) <zeldz.> (alleen 

voorkomend in de meervoudsvormen 
free uwjuer en manjuer) s. plur. Lju ; 
mensen (in het algemeen ), lui, lieden. 
Aude -, oude, bejaarde mensen. Jonge -, 
jonge mensen (i.t.t. oude mensen). De 
airme -, de arme mensen, de armelui , de 
armen. De ryke -, de rijke mensen, de rij
kelui, de rijken. Ho komme de - derby, 
hoe komen de mensen erbij . Dat binne -
dà 't op us dalsjaie, dat zij n mensen die 
op ons neerzien. De - seze ... , de mensen 
zeggen ... , men zegt .. . - ) audejued, 
ft ·eeuw, jongej ued, man, minsk. 

'juene, [jü.ana) v., juerule, ju end. Op
klealje ; opklaren (van de lucht) . It juent 
al wier, het, de lucht klaart al weer op. - ) 
oofsehienj e, opjietje, opklairje. 

juer, [jü.ar) adj. & adv., -der [jü .a(r)dar) , 
-st [jü .a(r)st) . Djoer, joer ; duur, prijzig, 
veel kostend ; vandaar ook: kostbaar, van 
grote persoonüjke waarde. Dat is net -, 
dat is niet duur, dat is tamelijk goedkoop. 
In -en winkel, een dure wi nkel, een win
kel waar dure spullen worden verkocht. 
Wat - (fe r)kaipje, iets duur, voor veel 
geld (ver)kopen. Dy ring is in - besit feur 
him, die ring is een duur, kostbaar bezit 
voor hem, die ring heeft voor hem een 
grote persoonlijke waarde. 

juer , s.plur. , --> jued. 
jue' rabel, [jü(. a)ra: bal) adj. "& . Djoerabel ; 

durabel, duur, prijzig. It wie naehal -, het 

j utter 

was nochal duur, prijzig. 
'juerkaip, -[kaip) adj . Djoerkeap; duur

koop . --> guedkaip . 
'juerte, [jü.a(r)ta) s.m. Djoerte; duurte. 
'juffer, [jöfar) s.m. , -s. Juffer; juffer, lange 

dennen- of sparrenstam, gebruikt als 
(steiger)paal. 

'juffrou, [jöfra.kl) s. f. , -wen. Juffer; juf
frouw; inz. voor: schooljuffrouw, onder
wijzeres. ) sehueljuffrou. 

'jólly, [jüli) s.m. Jul y; juli. 
'jóllymond, s.f. Julymoanne; julimaand. 
'jÓllny, [jüni) s.m. Jun y; juni . 
'jÓllnymond, s.f. Jun ymoanne; junimaand. 
just, [jöst) adv. Krekt ; juist, net, pas. Hy 

wie hier - l1aeh, hij was hier j ui st, net, 
pas nog. De bree stueeh - to fjûer, de pap 
stond jui st, net, pas op het vuur. Ir is -
eeuwrsom, het is precies andersom . 

jóst, [jüst) adj. & adv. Just, krekt ; juist, 
precies. It -e bedraeh, de -e utleeh, het 
juiste bedrag , de juiste uitl eg. Der is it 
him - om to dwaan, daar is het hem juist 
om begonnen. Dà auderwetske dingen 
haudt er ne - so fan , die ouderwetse din
gen, daar houdt hij nu juist zo van. # 
(Ne) - net, (nu) jui st niet, (nu) niet be
paald . Se hewwe it der ne - aik so bast 
net, ze hebben het daar (nu) ook niet be
paald goed. It is ne - net wainn, het is 
juist niet, nu niet bepaald warm. --> krekt . 

'jutte, [jöta) v. «Ned. ), jutte, jut. Bûtsykje; 
jutten, strandjutten . --> straunjutte, 
straunrone. 

'j6tte, [jüta) s. n. Jute; jute. 
'jutter, [jötar) s.m . « Ned.), -s. Bûtsiker ; 

jutter, strandjutter. - ) straunjutte/~ straun
roonder. 



K 
'k, pron.pers., --> ik. 
ka, [ka:] s. m., kaën. Ka; kauw, kleine soort 

kraai. # In aud -, een (oude) feeks, een 
helleveeg. 

kaak, [ka:k] s. m., kaken . Kaak; kaak, 
beendergestel dat de mondholte olllslui t; 
ook voor : kaakbeen , kakebeen . 

'kaakbonke, s.m. Kakebonke; kaakbeen , 
kakebeen. - , kakebien. 

kaaks, [ka:ks]; kaks, [kaks] ; s.f., -eo Kaaks; 
scheepsbeschuit. 

kaal, s. n., --> kaalf 
kaalf, [ka:Jf) s. n., kaalven [ka: lvan]; kalf, 

[kalf) s.n. ..,. , kalven [kal van] ; kaal, 
[ka:l] s. n . ..,. , kale . Keal; kalf, jong van 
een koe. 

kaalf, [ka: lfJ adj . Kalf; kalf, drachtig (van 
koe). In - beest, een kalve, drachtige koe. 

'kaalfsflaask, s.n. Keallefl êsk; kalfsvlees. 
'kaalfsheuk, s. n. Keallehok; kalverhok. 
'kaalfsleer, s.n. Keallelear; kalfsleer. 
'kaalje, [ka:lja] v. , kale, kale; 'kalje, [kal-

ja] v., kale [ka: la], kale . Kealje; kalven, 
kalveren , een kalf werpen. 

kaalk, [ka:lk] ; kalk, [kalk]; s.m. Kalk; 
kalk. 

'kaalkbak, s.f. Kalkbak; kalkbak. 
'kaalken, [ka: lkan] adj . Kalken; kalken, 

van kalk. In - piip, een kalken pijp. 
'kaalkje, [ka:lkja] v., kaalke, kaalke; 

'kalkje, [kalkja] v., kalke, kalke. Kalkje; 
kalken , met kalk behandelen. 

'kaalkstien, s.o. Kalkstien; kalksteen. 
'kaalkuen, s.f. Kalkûne; kalkoven. 
kaan, [ka :n] s. f., kane . Kear , trOch; bin , 

beun , viskaar, ruimte in een vissersboot 
waarin de vis levend bewaard wordt. - , 
bin. 

kaap, [ka:p] s.f., kape. Kaap; kaap. 1. lil 

zee voorui tstekende hoge landpunt. 2. 
kaapvaart. 3. gestel van balken dat als 
baken voor de zeevaart dient. 4."" groot 
gestel van balken, naast de vuurtoren ge
plaatst, waar wacht gehouden werd en 
waaraan de stormseinen (bol en kegel) 

gehesen werden. 
'kaapförder, -[f::>:(r)dar] S. Ill ., -s. Kaap

faJjer ; kaapvaarder. - , kaper. 
'kaapstander, -[ständar] s.m., -s. (Ierd)wi

ne; kaapstander, spil , windas. - , wiinas. 
'kaapwachter, s.m. Kaapwachter; kaap

wachter, wie de wacht houdt op een kaap 
(zie kaap in bet. 4). 

kaart, [ka:(r)t] s.m., -en. Kaart ; kaart. # 
Yn - bringe, in kaart brengen (len. & 
fig.). 

'kaartebak, [ka:(r)ta]- s.f. Kaartebak; kaar
tenbak. 

'kaartehut, [ka:(r)ta]- s. f. Kaarteh ut ; kaar
tenhut. 

'kaartekomer, [ka:(r)ta]- s.m. Kaartekea
mer; kaartenkamer. 

'kaart jen, [ka: (r)t jan] s.n., kaal1jes [ka:(r)
tjas]. Kaartsje; kaartje. 

'kaartleze, onregelm. v. Kaartli zze; kaart
leggen. 

'kaartlöze, st. v. Kaartlêze; kaartlezen. 
'kaartspylje, v. Kaartspylje; kaartspelen, 

kaarten. 
'kaatse, [ka:tsa] v., kaatste, kaatst. Keatse

balje, heinebalje; kaatsen, kaatseballen. 
- , kletse. 

'kaatsebal, s.m. Keatsebal , heinebal; ka at
sebal , kl eine elastieken bal waarmee kin
deren spelen. - , kletsebal. 

'kaazje, [ka:zja] v., kaze, kaze . Kaardzje; 
krauwen, zacht en liefkozend krabben 
(naderend tot strelen). len de rech -, ie
mand over zijn rug krauwen . De hynjers 
kaazje ineeuwr yn it laun, de paarden 
zijn aan het liefkozen in de wei (door 
zacht in elkaars nek te bijten). De striete 
-, het paadje van de deur naa r de straat 
li chtjes aanvegen. - , oofkaazje. 

ka 'baal, [käba: I] , [kaba:J] s.n. Kabaal ; ka
baal. 

kabe'ret, [käban:t] s.n . Kabaret; cabaret. 
kaby'net, [käbim:t] s. n., -ten. Kabinet ; 

kabinet, de gezamenlijke mi nisters en 
staatssecretarissen. 
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'kachel, [kaxa l] s.m. , -s. Kachel; kachel. 
Dà aL/de stollen dà ga ie de - yn, die oude 
stoelen zullen we in de kachel verbran
den. Se sieten om 'e -, ze zaten behaag
lijk rondom de (warme) kachel. -> uen. 

'kachelheeuwt , s.n. Kachelhout; kachel
hout, brandhout voor de kachel. 

'kachelklau, s. f. ; 'kachelschraver , -[sxra:
var] .m., -s. Kachelskrabber; een op een 
stok bevestigde borstel waarmee de 
kachel pijp wordt schoongeveegd. - , 
piiperaiger. 

'kachelpiip, s.f. Kachelspiip; kachelpijp, 
pijp van een kachel. 

'kachelschraver, s.m., -> kachelklau . 
'kachelsmid, s. m. Kachelsmid; kachel

smid. 
'kade, [ka :da] s.m., -n o Kade; kade. - , 

kooi. 
kaf, [karl s. n. Tsjêf; kaf, afval van gedorste 

korenaren. -> steeL/wsel. 
'kaffer, [kafa r] s. m. , -s. Kaffer; kaffer. 
kafste, - , kaipje. 
kaft , [kaft] s.n., -en . Kaft ; kaft . - , kret. 
kaft(e), -> kaipj e . 
'kaftje, [kaft ja] v. , kaf te , kafte . Kaftsje; 

kaften. 
'kaibel, s.m., -> kaivel. 
'kaikelbeeuwnt, [kal kal]- adj . Keakel

bûnt ; kakelbont. 
'kaikelder, [kal ka ldar ] s.m., -s. Keakel

der: kakelaar. 
'kaikelje, [ka lkalja] v. , kaikele, kaikele . 

Keakelje; kakelen. 
kail, [kaF] adj ., -der, -st. Keal; kaal. In -en 

hole, in -en kap , een kaal hoofd, een kale 
kop. In -en jas , een kale, afgesleten jas. 
-e dune, fji lden, kale duinen, velden, 
duinen, velden zonder begroeiing. -e 
bimmen, takken , kale, bladerloze bomen, 
takken. In -en waai, een kale weg, een 
weg zonder beschutting tegen weer en 
wi nd. # Sà - as in his, volkomen kaal. - , 
baan. 

'kailens, [kailan(t)s] s.m. Kealens; kaal
heid. 

'kailkap, s. m. Kealkop; kaalkop. 
kaip, [kaip] s.m. Keap; koop, handeling 

van kopen. In - slûtte, een koop slu iten. # 
Tà -, te koop. Wat tà - hawwe, iets te 

kak 

koop, in de verkoop hebben . Mooi wat tà 
- rone, met iets te koop lopen, iets overal 
ui tbazuinen. Wyte wat der tà - is, weten 
wat er te koop is, weten hoe het in de we
reld toegaat. Net fa le tà - hawwe, niet 
veel te koop hebben, zeer verzwakt zijn . 
Op de - tà, op de koop toe, bovendien. -> 

là. - en fe rkaip ['f!:rkal p], koop en ver
koop. 

'kaipakte, s.m. Keapakte; koopakte. 
'kaipenschlp, [kaipansxlp] s.m. <zeldz.>. 

Keappenskip; koopmanschap. 1. het be
drijf van een koopman. 2. koopwaar. 

'kaiper, [kal par] s. m., -s. Keaper; koper. 
'kaipje, [kalpja] ; 'kepje, [k!:pja]; (on

regelm.)v., ik kaipj elkepje, dà kaipeste 
[kal pasta] <zeldz.>, dà kafs te [kafsta] , 
hy kaipe [kalpa] <zeldz.>, hy kaft [kMt] , 
wy, j e, j imme, jà kaipje!kepje; kaipe, 
kqfl(e) [kaft (a)]; kaipe, kaft . Keapje; ko
pen. # - en fe rka ipje ['f!:rkai pja] , kopen 
en verkopen. 

'kaipman, s. m., kaipjûed -[j ü.at]. Keap
man; koopman. # - yn ... , koopman, 
handelaar in ... Hy is - yn ielsfallen , hij 
handelt in dure zaken. 

'kaipsom, s. m. Keapsom; koopsom. 
'kairel, [kal r(a)l] s. m., -s. Keardel; kerel. 

-> baim. 
kait, [kajt] s.m., -en. Keat; schakel, schalm 

(van een ketting). - , schaikel, schalm. 
'kaitling, [kal tlil]] s. m . .... , -en. Keatling; 

ketting. -> ketting. 
'kaivel, [kal va l]; 'kaibel, [kal bal]; s. m., 

-s. Kabel, keabel; kabel. 
'kaivel, [kai val] s.m., -s. Kavel, kabel ; ka

vel. 
'kaivelje, [kal valja] v., kaivele, kaivele. 

Kavelje; kavelen, in kavels verdelen. 
'kaiveljen, s.n . Kabeljern ; kabelgaren, ga

ren waarmee de uiteinden van een kabel 
worden omwonden, ten einde rafelen te 
voorkomen. -> takeljen. 

kaiveljens' kneup, s.m. Knoop dêr't it ka
beljern mei fêstmakke wurdt ; knoop 
waarmee het kabel garen wordt vastge
maakt. 

kak, [kak] s. m. Kak; kak, poep, schijt, 
stront, fecaliën. -> poep, schyt, streeL/wnt. 
-> kakjen, koke. 



kake 

'kake, [ka:ka] v. ~ , kaakte , kaakt. Kake; 
buiig zijn. It kaakt yn it noden, <Fr.> it 
kaakt yn it noarden ; het is buiig in het 
noorden. 

'kakebien, [ka:ka]- s. f. Kakebien; kaak
been, kakebeen. ---+ kaakbonke. 

kake 'mint, [ka:kamlnt] s.n. Kakemint; ka
kement. # Syn - k/appere fan aunst, hij 
klappertandde van angst. ~> haik. 

'kakhalzje, v., ~> kokhalzje. 
ka'kyntjen, [kakintjan] , [kaki nt jan] s. n. 
~ , kaÁ.'Yl1 tjes [kakintjas], [kaki nt jas]. Ka
kynje, kokyntsje; kokinje, stroopballetje, 
suikerballetje, babbelaar (gemaakt van 
hete suikerstroop, die tot lange slierten 
uitgetrokken en daarna in blokjes gesne
den werd). 

'kakjen, [kakjan] s.n. In : Syn - hier af der 
bringe, zijn hart bij iemand luchten, 
uitstorten (vgl. Fr. in kakje bûter 'een 
kwakje boter') . 

'kakkerlak, [käkarlak] s.m., -ken. Kakker
lak; kakkerlak. 

ka'kogelje, [kako:galja] , [kako:galja] v., 
kakogele, kakoge/e. 1. Hompe en stom
pe; slingeren en stampen (van een schip). 
Hindrik sei tjin Foge/tje, wy binn' d'r 
mooi de past; 't is heel de dei -n, en neut 
in. bytke rast (al wat is dat tach in. last), 
Hendrik (vaste knecht op de postboot) zei 
tegen Vogeltje (zijn zuster), wij zijn met 
de postboot weer overgekomen; het is de 
hele dag slingeren en stampen , en nooit 
een beetje rust (of: wat is dat toch prach
tig) (volksrijmpje). ~> past. 2. roeikje; 
waggelen en zwaaien (van mensen). ---+ 

pauntelje, waggelje. 
kaks, s.f. , ---+ kaaks. 
' kaksmosje, [kaksmosja] v. ~ , kaksmosse, 

kaksmosse. Bargje, grieme; morsen, 
knoeien (in de keuken, bijv. door iets 
over te laten koken) . 

'kaksruel, [käk] - s.m. Kakstoel; kakstoel , 
kinderstoel. ~> dronken, knap, praat j en. 

kak, s.m. , ---+ kok. 
kal, [kal] adj . Kjel ; verschrikt. Hy stuech -

to sjain, hij stond verschrikt te kijken. # -
wezze (fan), <Fr.> kjel wurde (fan); schrik
ken, verschrikken (van). Ik wes wal so -, 
ik schrok wel zo. Wy binne der slimme -
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fan wezzen, wij zijn er erg van 
geschrokken. ~> daidkalte, schrikke. 

kale, ---+ kalje. 
kalf, [kalf] s. n. Kalf; kalf, glashout, hori

zontale roede tussen deur en li chtraarn of 
tussen onder- en bovendorpel. 

kalf, s.n., ---+ kaalf. 
ka'linder, [källndar] s.m., -s. Kalinder; 

kalender. 
'kalje, v., ~> kaalje. 
kalk, s. m., ---+ kaa/k. 
'kalkje, v., ~> kaa/kje. 
kal'kuen, [kalkü .an] s. m., -en. Kalkoen ; 

kalkoen, soort hoenderachtige vogel. 
kal'kuentjen, [kalkü.antjan] s.n. , kalkuen

tjes [kalkü.an tjas]. Kalkoentsje; kalkoen
tje, wijnflesje met een inhoud van liS 
liter. 

kaHe'faterje, [kalafa: tarja] v., kallefatere, 
kallefatere. Kal(le)faterje; kalfaten , kal
fateren . 

'Kallemooi, [kalallio:i ] s.m. Kallemoai ; 
Kallemooi , soort meiboom, bestaande uit 
een zware spar als ondermast, waarop 
een nog langere steng is bevestigd; deze 
laatste wordt met een grote groene mei
tak gekroond, terwijl de Nederlandse 
driekleur, met in de witte baan het woord 
Kallemooi, er aan wordt bevestigd; hal
verwege de steng wordt een dwarslat 
aangebracht, aan de uitei nden waarvan 
een lege fles wordt gehangen, terwijl in 
het midden ervan een mand bevestigd 
wordt, waarin zich een levende (gesto
len) haan bevindt, die met zijn schel ge
kraai de feestvreugde moet verhogen; de 
Kallemooi moet de zaterdag voor Pink
steren voor twaalf uur opgericht zijn en 
wordt op de avond van pinksterdrie weer 
afgetuigd; gedurende het Pinksterfeest 
dient hij als middelpunt van allerlei 
volksvermaken; bij uitbreiding betekent 
het woord ook: pinksterfeest (met de Kal
lemooi als middelpunt). De - wedt weer 
ooftugd, de Kallemooi wordt weer afge
tuigd. Dat wie op - yn it jier 1959, dat 
was op het Kallemooifeest in het jaar 
1959. 

'KaHemooibitter, s.n. Kallemoaibitter; Kal
lemooibitter, de citroenbitter waarvan op 



de zaterdag voor Pin ksteren een fles 
rondgaat onder hen die net de Kallemooi 
opgerich t hebben. 

kalm, [kalm], ['kalem] adj . & adv., -er, -st. 
Kalm ; ka lm, bedaard , rustig. In -en see, 
een kalme, rustige zee. - weer, kalm, rus
tig weer. Hy gie - syn gong, hij gaat 
kalm, bedaard, rustig zijn gang. 

kal'meerje, [kalmI.erje] v. , kalmere, kal
mere. Kalmearje; kalmeren. 

'kalmte, [kaLm(p)te] s. m. Kalmte; kaLmte. 
# Dyn - bewOlje, zijn kalmte bewaren, 
zichzelf beheersen . 

ka' lotjen, [kalot jen] , [kelotjen] s. n. , ka
lotjes [kalotjes], [kelotjes]. Klotske (niet 
in bet. 2); kalotje (niet in bet. 2). 1. klein , 
recht opgaand mutsje of kapje (door oude 
of kaalhoofdige mannen meest binnens
huis gedragen). - > klots. 2 . .!. rond petje 
voor oudere mannen met een stijve rand 
en zonder klep (voor binnenshuis en bui
tenshuis). 

'kalsem, [kalsem] s. m. , -s. Kolswyn ; 
kolsem, tegenkiel, zaathout. 

ka'melle, [kamde], [kemde] s.m. Kamel
Ie; kamille. 

ka' melleblom, s.f. Wylde margryt ; (wilde) 
margriet. -> ma rgriet. 

kame' raad, [kamera:t] s.m. , kame raden 
[kamera:den]. Kammeraat; kameraad, 
makker, speelgenoot, vriend. - > f reeuwn. 

kame 'raadske, [kamera:tske] s.f., -s. 
Kammeraatske; vri endin , speelgenote. -> 

freeuwndin. 
'kamfer, [kam(p)fer] ; 'kanfer, [kanfer] ; 

s.m. Kaamfer, kaanfer; kamfer. 
'kamferkist, s.f. Kaamferkiste; kamferkist. 
kamme'net, [kamenEt] ; komme'net, [ko

menEt] ; s.n., -ten. Kammenet; kabinet, 
oud soort kast (met beneden laden over 
de volle breedte en boven paneeldeuren 
met koperbeslag) . 

kamme'netsfotten, s.plur. <fig.>. Fuotten 
as fa n in takshûn ; benen als van een das
hond (met de tenen binnenwaarts ge
keerd). In hieuwn mooi -, een dashond. 
-> dashieuwn, fakshieuwn. 

kamme'netshieuwnen, s.plur. Kamme
netshûntsjes; kabinethondjes, de twee 
zwart-witte porseleinen hondjes die ter 

kannetjen 

versiering op het kammen et stonden. 
kamme'netsla, s.f. Kammenetslaad ; kabi

netlade. 
kamp, [kamp] s. m. , -en. Kamp; kamp, met 

een sloot afgesloten of anderszins afge
paald veld (bijv. voor vee) . 

kamp, [kamp] s. n. , -en. Kamp; kamp. !. 
legerpl aats voor of legering van soldaten . 
2. legerplaats van of legering in tenten of 
barakken. 

kam'panje, [kampanje] s. m., -s. <Fr.:> 
Kampanje. !. kampanje. 2. campagne. 

'kampe, [kampe] v., kampte, kampt. Kam
pe; kampen. # Tà -n hawwe mooi ... , te 
kampen hebben met .. . , de belemmering, 
tegenstand ondervinden van ... 

kam'peerder, [kampI.e(r)der] s. m., -s. 
Kampeerder; kampeerder. 

kam'peerje, [kampI.erje] v., kampere, 
kampere. Kampearje; kamperen. 

kamper'foelje, [kamperfulje] s. m. , -s. 
Kamperfoelje; kamperfoelie. 

'kampfjuer, s. n. Kampfjoer; kampvuur. 
kampy'uen, [kampijü.en] s.m., -en. Kam

pioen ; kampioen. 
kampy'uenschap, -[sxap] s. n., -pen. Kam

pioenskip; kampioenschap. 
ka 'naai, [kana:l], [kena:l] s.n., kanalen. 

Kanaal; kanaal. 
ka'nalje, [kanalje] , [kenalje] s.m. , -s; ka

'naljefieuwl, s. m. Kanarje(fûgel); kana
rie, kanarievogel. 

ka'naljefieuwl, s.m., - > kanalje. 
kan'dee, [kande:] s.m. Gruskes, kl ûntsjes; 
- kandij. 

kan'deetang, s.f. K\ûntsjeskjirre, klûntsje
knapper; kandij schaar, klontjestang. 

kandy'daat, [kandida:t] s.m., kandydaten. 
Kandidaat; kandidaat. 

'kanfer, s.m., kamfer. 
'kanjer, [kanjer] s.m., -s. Kanjer; kanjer, 

kanjerd. 
'kanker, [kauker] s.m. Kanker; kanker. 
'kankerder, [kauke(r)der] s.m. , -s. Kan

kerder; kankeraar. 
'kankerje, [kaukerje] v., kankere, kankere . 

Kankerje; kankeren. 
'kannetjen, [kanetjen] s.n ., kannetj es [ka

netjes]. Steande oaljelampe; staande olie
lamp. -> kant jen, lampe fjen. 
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kano 

'kano, [ka:no:] s. m., - 's. Kano; kano. 
'kanofore, st.v. Kanofarre; kanoën . 
ka'non, [kanon ], [kenon] s. n., -nen. Ka-

non ; kanon . --> dronken. 
kan'teur, [kantö.er], [kentö.er] s. n., -en. 

Kantoar ; kantoor. 
'kantjeblom, [kantje]- ; 'kauntjeblom, 

[ka .!.I ntje]-; s.f. 1. Bûterblom; boter
bloem. 2. pinksterblom; pinksterbloem. 

'kant jen, [kant jen] s. n. , kantjes [kantjes]. 
1. Kanne; kan , vaatwerk voor het bewa
ren van vloeistoffen. It lytje -, in Iyrj -, 
het kannetje, een kannetje. --> kofjekan. 
2. steande oaljelampe; staande olielamp. 
--> kannerjen, lamperjen. 

'kant jen, [kant jen] s. n. « Ned.), kantjes 
[kantjes] . Kantsje; kantje, boordsel van 
kant. --> kaunt. 

kan'tongejocht, [kantou]- s. n. Kantonge
rjocht ; kantongerecht. 

kan'tonjochter, [kanton]- s.m. Kantonrjoch
ter; kantonrechter. 

kap, [kap] ; kop, [kop] ; s. m., -pen. Kop; 
kop. In bemanning fan seksrien -pen, een 
bemanning van zestien koppen, een zes
tienkoppige bemanning. # In - as farve 
hawwe, in - so raid as in beu hawwe, een 
kop als een boei, een hoofd als vuur heb
ben. - , blued, hOle, raid. Fan - rat win, 
van top tot teen. Ir ben siet fan - tar rain 
eeuwnder de mode, het kind zat van top 
tot teen, geheel en al onder de modder. 
Oon - en aire yn 'r bes sitte, een grote, 
wilde baard hebben. Ik hew himfeur syn 
- slooin, ik heb hem voor zijn kop ge
slagen, ik heb hem een slag voor zijn kop 
gegeven . --> waps. leuwr de - gain, over 
de kop gaan, failliet gaan . Wy hewwe de 
wiin op 'e -, <Fr.> wy hawwe de wyn op 
'e kop; wij hebben de wind tegen . Al ga ie 
wy op 'e - srain, wat jeeuwt it, al gaan we 
op onze kop staan, wat maakt het uit, wat 
we ook doen, het maakt niets uit. Ik doch 
it net, al giesre op 'e - sta in, ik doe het 
ni et, al ga je ook op je kop staan , ik doe 
het absoluut niet. De beul drieuwr op 'e -, 
de boot drijft op zijn kop. Op blaite -, 
<Fr.> mei de bleate kop; blootshoofds. 
Gai mooi dit weer net op blaire - bedaar, 
ga met dit weer niet blootshoofds naar 

248 

buiten. Der komr gin -, er komt geen kop, 
geen men s. --> air, bejeppe, beu, drok, 
eich, fal, f eer, gairrone, gat, hals, ieuwr
al, male, pappegooi, spyker, waffer. 

kap, [kap] s.f., kope [b:pe] " , -pen. 
Kopke; kop, kopje. In - kofje, tee, een 
kopUe) koffie, thee. --> kap-en-pan, 
kapfol, sipkap, sukkerkapjen. 

kap, s.m., --> kape. 
'kapbetel, s. m. Kapbeitel; kapbeitel. 
'kape, [ka:pe] s. m., -n ; 'kap, [kap] s. m., 

-pen (alleen in bel. 2). 1. Kape; kap 
(soort hoofddeksel; bedekking, overdek
king). Ir hUs is eeuwnder de -, het huis is 
onder de kap. 2." earizer; oorijzer. --> 

kaper. Jo her de - op, zij draagt een oor
ijzer. --> lampekap. 

'kape, [ka:pe] v. , kaapre, kaapt. Kape; ka
pen, behendig wegnemen. 

ka'pel, [kapEl] , [kepEl] s.m. , -Ien. Kapel; 
kapel, bedehuis. 

kap-en-'pan, [kapempan] , [kapempan] s.f., 
kap-en-pone. Kop-en-pantsje; kop-en
schotel, kopje met bijpassend schoteltje. 

kap-en-'ponegued, s.n. Diggelguod; aar
dewerk, porselein. - , degelgued, elderen
gued, pootgued, schUttelgued, stiengued. 

kap-en- 'stetsje, [kapwstEtsje] , [kapenstEt-
sje] v. , kap-en-sretse, kap-en-stetse. Jas
kje; jassen, schillen (van aardappelen). 

'kaper, [ka:per] s.m. , -s. Kaper; kaper, 
kaapvaarder. --> kaapforder. 

'kaper, [ka:per] s. m. " , -s. Kaper; kaper, 
soort kanten muts (over het oorijzer ge
dragen); ook voor: een zwarte wollen 
vrouwenmuts, die één geheel vormde met 
een brede omslagdoek van dezelfde stof. 
De snie fe rberge ales eeuwnder tjokke -s, 
alles ligt onder een dikke laag sneeuw 
verborgen. --> kape. 

'kaperschip, s. n. Kaperskip; kaperschip. 
'kapfol, s.n. Kopfol ; kopUe). In - kofje, tee, 

een kopUe) koffi e, thee. 
'kapheeuwt, s.n. Kaphout; hakhout. 
'kapje, [kapje] v., kappe , kappe. Kopje; 

koppen , van de kop ontdoen (van vis). 
'kapkêsen, s. n. Holkessen; hoofdkussen. 
'kaplakken, s.n. Kapteinspreemje; kapla

ken, kapiteinspremie. 
'kaprnos, s. n. Kapmês; hakmes, kapmes. 
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'kappe, [kapa] V. , kapte, kapt. Kapje; kap
pen, hakken. It kapte heeulV!, het gekapte 
hout. 

'kappel, [kapal]; 'koppel, [kopal] ; s. m., os. 
<Fr.:> Keppel. 1. koppel , span, stel. In -
jonges, een stel jongens. 2. kudde (m.b.t. 
vee). In - schiepe, een kudde schapen. 

'kappeling, [kapalIu] ; 'koppeling, [ko
pallrJ] ; s. m., -en. Keppeling; koppeling. 

'kappelje, [kapalja] V. , kappele, kappele; 
'koppelje, [kopalja] V. , koppele, koppele. 
Keppelje; koppelen . 

kappe' neerje, [kapanLarja] V. , kappenere, 
kappenere . Kopje, de kop afslaan ; de
capi teren, een kopje kleiner maken . 

'kapper, [kapar] s. m., os. Kapper ; kapper, 
haarknipper, haarsn ijder, coiffeur. 

'kappich, [kapax] ; 'koppich, [kopax] ; adj. 
& adv. Koppich; koppig. -> steech. 

'kapsel, [kapsal] s.n. , -s. Kapsel; kapsel. 
'kapster, [kapstar] s. f. , -s. Kapster; kap

ster. 
'kapstook, s.m. Kapstok; kapstok. 
kap'taal, [käpta:l] s.n., kaptalen. Kaptaal ; 

kapitaal. 
kap'teen, [kapte:n] ; kap'tein, [kaptE. in] ; 

s. m., -s. Kaptein ; kapitein. 
kap ' teenshut, s.f. Kaptein shut ; kapiteins

hut. 
kap' teenskeu, s. m. & s.f. Kapteinskoai; 

kapiteinskooi . 
kap'tein, s.m. , - , kapteen. 
'kapttimmelje, v. Kop(ke)tûmelje; kopje

bui telen, kopjeduikelen. 
ka 'pós, [kapüs], [kapüs] s.m. Kapûs; ka

poets, muts met opstaande randen. 
ka' putjen, [kapötjan] , [kapötjan] s.n. t, 

kaputjes [kapötjas], [kapötjas]. Kapot
huodsje; kapothoedje, kapotje, zwierig 
zwart dameshoedje voor speciale gele
genheden, versierd met een veertje, lange 
zwarte linten en andere tierelantijnen . 

kar, [kar] ; keus, [kö:s] « Ned.) ; 'keuze, 
[kö:za] « Ned.); s.m. Kar; keus, keuze. # 
In - jan .. . , een keur van ... In - jan ne j e 
bueken, een keur van nieuwe boeken. In -
dwaan, met je (ut), een keuze maken (uit), 
Iáezen (uit). Jà hewwe schûene op keur, 
maar se kinne der gin - ut dj,vaan, met je, 
zij hebben schoenen op zicht, maar ze 

kast 

kunnen er geen keuze uit maken. -> keur. 
kar, [kar] s.m. & s. f., -ren (als s.m.), -re 

(als s.f.) . Karre; kar, bepaald voertuig. -> 

kier. 
ka'raf, [karaf], [karaf] ; kraf, [kraf] ; s.f., 

-je. Kraf(t); karaf. 
ka'rakter, [karaktar], [karaktar] s. n., -s. 

Karakter ; karakter. 
kar'byd, [karbit], [karbit] s. n. Karbyd ; car

bid. 
karbo'nade, [karbo. na: da] s. m., -no Kar

bonade; karbonade, karbonaadje. 
kar 'bon papier, [karbom]-, [karbom]- s. n. 

Karbonpapier ; carbonpapier. 
kardy'naal, [kardina:l] s. m. , kardynalen . 

Kardinaal ; kardinaal. 
kar'lyn, [karlin] , [karlin] s.n. Kerlyn ; kor

nalijn , carneool. 
kar'lynen, [karlinan] , [karlinan] adj. Ker

Iinen ; van karnolijn . In - ketting , een ket
ting van kralen van karnolijn. 

'karper, [karpar] s.m., -s. Karper; karper. 
kar'pet, [karpEt] ; ker'pet, [ka(r)pEt]; s.n. , 

-ten. Karpet; karpet. 
karps, s.n., -> korps. 
'karrefracht, [kära]- s.m. Karrefracht ; 

karrenvracht. 
'karrehieuwn, [kara]- s. m. Karrehûn ; 

trekhond (bij een hondenkar). 
kas, [kas] s.m., -sen. Kas; kas . 
'kasbuek, s.n. Kasboek; kasboek. 
'kashauder, -[ha.",dar] s.m. , -s. Kash iilder; 

kashouder, kassier. 
'kasjen, [kasjan] s. n. , kasjes [kasjas]. 

Kastje, kastke; kastje. 
'kasplant, s.m. Kasplant; kasplant. 
kast, [kast] s. m. , -en. Kast; kast. In eken

heeuwten -, een eiken kast. De kap-en
póne staie yn 'e -, de kop-en-schoteltjes 
staan in de kast. In auden -, een oude 
kast, een oud, verva llen gebouw, vaar- of 
voertuig. Yn sà 'n auden - wued er net 
winje, in zo'n oude kast wilde hij niet 
wonen. Mooi sà 'n auden - wued er net 
jó re, riide, met zo'n oude kast wilde hij 
niet varen, rijden . 

kast, [kast] ; kost, [kost] ; s. m. Kost; kost. 
In schralen -, een schrale kost. # lens -
jertjinje mooi ... , zijn kost verdienen met 
... len yn 'e - hawwe, iemand in de kost 



kastanje 

hebben. S y ien yn 'e - wazze, bij iemand 
in de kost zijn . Ho komt er aan 'e -?, hoe 
komt hij aan de kost, waarmee verdient 
hij zijn brood? 

kas 'tanje, [kastanja], [kastanja] s. m., -s. 
Kastanje; kasta nje. --> brun. 

kas' tanjebaim, s.m. Kastanjebeam ; kas
tanjeboom. 

'kastbaas, s. m. Kostbaas; kostbaas. 
'kastber, [kazdbar] adj ., -der, -st. Kostber; 

kostbaar. 
kas'teel, [kaste: I], [kaste:I] s.n., kastelen. 

Kastiel; kasteel. 
kas'teje, [kaste:ia] , [kaste:ia] v., kastede, 

kasteed. <Fr.:> Kastije. 1. straffen , tuch
tigen . 2. pesten , plagen. - ) peste, plaigie, 
targie. Dy jonge kasteet de Iytje ben so, 
die jongen pest, pl aagt de kleine kinde
ren zo. 

kaste'leen, [kasta le:n] s.m., kastelenen. 
KastIein ; kastelein , herbergier, waard. 

'kasten, [kastan] ; 'kosten, [kostan]; s.plur. 
Kosten; kosten , wat iets kost. Heige -
hoge kosten. 

'kaster, [kastar] s. m. , -s. Koster; koster. 
'kastfreeuw, s.f. Kostfrou; kostvrouw. 
'kastgonger, s. m., -s. Kostgonger; kost-

ganger. 
'kasthtis, s.n. Kosth ûs ; kosthuis. 
'kastje, [kasja] v., kaste [kasta] , kaste; 

'kostje, [kosja] v., koste [kosta] , koste. 
Kostje; kosten . Dat kaste fale jild, meute, 
dat kost veel geld, moeite. It fereeuwn
gelokjenfan dà schiipe het gued hUndert 
jued it livven kaste, het vergaan van die 
schepen heeft aan ruim honderd mensen 
het leven gekost. 

'kastjild, s.n . Kostjild ; kostgeld. 
'kastlik, [kastlak] adj . & adv. Kostlik ; kos

telijk. - weer, kostelijk, zeer genoegljjk 
weer. - iiten en drinken, kostelijk, heer
lijk eten en drin ken. Se hewwe it der -
haun, ze hebben het daar kostelijk gehad, 
het is daar voor hen heel genoegljjk ge
weest. Se hiene it der - gued, ze hadden 
het daar kostelijk goed, heel goed. 

'kastpapier, s. n. Kastpapier; kastpapier. 
'kastpriis, s.m. Kostpriis; kostprijs. 
'kastschuele, s.m. KostskoalIe; kostschool. 
'kastwinner, -[vinar] s.m., -s. Kostwinner; 
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kostwin naar. 
kat, [kat] s.f. , kÓle [b: ta). <Fr.:> Kat. 1. 

kat, bekend viervoeti g hui sdier. 2. een
bladig anker (voor verankering op de 
vaste wal); vandaar ook: pin om iets mee 
in de grond vast te zetten, bijv. een tent
haring. - ) mislik, mokselbank, pater, 
poes, spak, wys. 

katege'saasje, [katagasa:sja] s. m. Kategi
saasje; catechisati e. 

'kater, [ka: tar] s.m. , -s. Boarre (in bet. 1), 
kater (in bet. 2); kater. 1. man netje van 
de kat. 2. katterigheid na een drinkgelag. 

pater. 
' katfisk, s. m. Katfisk; katvis, witvis, naam 

voor bepaalde soorten karpervissen, zoals 
bleien en voorns . --> wytling. 

'katje, [kat ja] onregelm.v. , ik katje, do 
kókeste [b:kasta] , hy kóke [b:ka] , wy, 
j e, jimme, jà katje; kóke, kóke. Koaitsje; 
koken. Mulke, watter -, melk, water ko
ken, aan de kook brengen. Aitse, iepels -, 
erwten , aardappelen koken , door verhit
ting in water gaar laten worden. In hes, 
saft kóked ooi, hes, saft kókede ooien, 
een hard, zacht gekookt ei , hard, zacht 
gekookte eieren. - ) sm.uer. It waUer kóke, 
het water kookt, heeft het kookpunt be
reikt. De katjende brauning, de kokende 
branding. - ) spûlkje. Hy kóke fan kwai
dens, hij kookte van kwaadheid. --> sap
jen. 

'katjes, [kat jas] s.plur. Katsjes; katjes, de 
aarachtige bloemen van de els en de 
wilg. - ) pusjes. 

'kattebak, [kata]- s.f. Kattebak; kattenbak. 
'kattefal, [kata]- s.n. Kattefel; kattenvel. # 

In - fan in wyf, een kat, feeks, helleveeg, 
tang. - ) ielsfal. 

'kattegat, [kata]- s.n. Kattegat; kattengat. 
'kattekap, [kata]- s.m. Kattekop; katten

kop. 1. kop van een kat. 2. kat, kattig 
meisje of kattige vrouw. 

'katteklauwen, [käta]- s.n. In : It wedt -, 
<Fr.> it wurdt bargebiten , kattebiten ; het 
draait op ruzie uit. - ) hierschurren. 

'kattekwaid, [kata]- s. n. Kattekwea; kat
tenkwaad. 

'kattemiigens, [kata] - s.m. Kattemiich ; 
kattenpis. 
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'kattensak, [katensäk] s.m. Jan-yn-'e-pû
de: jan-in-de-zak, een voor de helft uit 
boekeweitemeel en voor de helft uit tar
wemeel bestaande meelspijs, di e in een 
dichtgeknoopte doek (sak) gekookt 
wordt. 

'kattestets, [kate]- s.m. Kanesturt ; katten-
staart. 

'kattieh, [katex] adj . Katti ch; katti g. 
kattre' mintje, v., -> kettennintje. 
'katm, s.f. Katû le; katuil , bosuil, velduil. 
kaud, [ka.l:It] adj. , -er [ka. l:Ider] , -st. Käld; 

koud . lt is - (weer), het is koud (weer). lt 
wedt -er (weer), het wordt kouder (weer). 
lil -en dei, jaL/ne, winter, een koude dag, 
avond, winter. It is - yn 'e komer, het is 
koud in de kamer, de temperatuur in de 
kamer is laag. It -e watter, de -e 
nodewiin , het koude water, de koude 
noordenwind. De iepels binne - wezzen, 
de aardappelen zijn koud geworden, zijn 
(na het koken) volledig afgekoeld. -e fot
ten, haune, koude voeten, handen. -
lI'azze, wezze, het koud hebben , krijgen . 
Se bleeuwnen -, ze bleven koud, on
gevoelig, toonden geen emotie. # Sà - as 
laid, pykel, ruet, <Fr.> sa käld as pikel, 
roet; ij skoud (m.b.t. het weer). -> storve. 
Sà - as in stien, steenkoud (m.b.t. voor
werpen, het lichaam en in fig . zin). -> 

stienkaud. Sà - as in kikket, zo koud als 
een kikker (m.b.t. het lichaam en in fig. 
zin). - I·vatter, <Fr.> käldwetter; drink
water. -> drinkwatte r, rynwatter. In be
ker, gles - watter, een beker, glas water. -
watter, koud (stromend) water. wairm. 
In komer mooi wairm en - watter, een 
kamer met warm en koud (stromend) 
water. Dat lat har -, dat liet haar koud, 
onverschillig. -> klaine. It lukt - , <Fr.> 
it lûkt käld ; het begint enigszins koud te 
worden. -> gluppend, pis, swit. 

kaud' bluedich, -[blü.edex] adj . Käldbloe
dich ; koudbloedig . 

'kaude, [ka. l:Ide] s.m. Kjeld; kou , koude. -> 

fers tienje, fers tiivj e, schypje, tjald. 
'kaudfjuer, s.n. Käldfjoer ; koudvuur, gan

green. 
'kaudkJ6rner, -[klü:mer] s.m., -s. Käld

klom mer; koukleum, kouwelijk mens. 

ka unt 

kauns, [ka.l:In(t)s] s.m., -en [ka.l:In(t)sen] , 
kaunzen [ka.l:In(d)zen]. Käns; kans. Der 
hewwe wy de maiste - om wat tà fiinen, 
daar hebben we de meeste kans iets te 
vinden. # It het -, de - bestie, dat ... , de 
kans bestaat, dat .. . De - op braun, de 
kans op brand, de waarschijnlijkheid van 
brand . Der is gin - op, daar is geen kans, 
kijk op. (De) - sjainfeL/r, tà ... , kans zien 
tot ... , menen ... te kunnen. Wy sjaie gin -
om dat fandei nach dien tà met jen , wij 
zien (er) geen kan s (toe), zijn niet in 
staat dat vandaag nog af te maken. 

'kaunsel, [ka.l:In (t)sel] s. m. Känsel ; kansel. 
- ) prikstuel. 

kaunsele'ree, [ka.l:In (t)selere: ] s.m. , -ën. 
Känselarij ; kanselarij . De Kaunseleree, 
de Kanselarij , het oude kanselarijgebouw 
te Leeuwarden (thans behorend tot het 
Fries Museum). 

kaunt, [ka. l:Int] s.m. , -en. Kant; kant, zij , 
zijde. l à is oon ien - helendal ferlamme , 
zij is aan één kant, zijde (van het 
lichaam) helemaal verlamd. Se beseigen 
it fan ale -en, ze bekeken het van alle 
kanten. It gie dy - op, ut, <Fr.> it giet dy 
kant ut ; het gaat die kant op, het ver
wijdert zich van ons. It komt deze - op, 
ut, <Fr.> it komt dizze kant ut; het komt 
deze kant op, het komt in onze richting. 
Se gingen elk in - ut, ze gingen ieder een 
kant op. # Fan myn, dyn, j e, syn, us, jim
me, har -, van mijn , jouw, uw, zijn , onze, 
jullie, haar, hun kant, mijnerzijds, jou
werzijds, uwerzijds, zijnerzijds, onzer
zijds, julliezijds, harerzijds, hunnerzijds. 
Fan beide -en, van beide kanten, van 
weerszijden. Fan de - fan de gemeente, 
van de kant, zijde van de gemeente. Fan 
- metje, van kant maken, doodmaken. Dy 
fan - met je , zich van kant maken , zelf
moord plegen. Wat ieuwr de, syn - gain 
Ziete, iets over zijn kant laten gaan, zich 
iets laten welgevallen. It yn 'e - salie tjin, 
<Fr.> it yn 'e kant sette tsjin ; zich kanten 
tegen, zich verzetten tegen. It yn 'e -
satte, zich verzetten , tegenstribbelen. 
Don ('e) -, aan kant, afgehandeld , ge
daan . It werk wie gau oon ('e) -, het werk 
was vlug aan kant, gedaan, klaar. Don 'e 



kaunt 

-, aan (de) kant, opzij. -> wooi. Scheeuw 
dà bûeken en kranten maar oon 'e -, 
schui f die boeken en kranten maar aan 
(de) kant, opzij . Don 'e - fa n it saunpaid, 
aan de kant, buitenste rand van het 
zandpad. Don 'e iene, eeulVre -, aan de 
ene, andere kant, enerzijds, anderzijds . 
Don (syn, har) heite, memme -, van 
vaderskan t, van moederskant. Don ien 
syn - stain , aan iemands kant staan , 
partij voor iemand kiezen . Don 'e - stain 
gain , aan de kan t gaan staan, niet meer 
mee willen doen. Dó kiste der op syn -
yn, daar bedank ik feestelijk, stichtelijk 
voor, ik zou je bedanken, dat doe ik on
der geen beding, daar wil ik niets van 
weten . - , hakke, tankje. It gie de gûje -
ut, het gaat de goede kant op, het ont
wikkelt zich ten positieve. - , dû vveltjen, 
eeuwr, rûere, syd. 

kaunt, [ka.!cInt] s. n. Kant ; kant, bepaald 
fijn , licht weefsel. - , kantjen. 

kaunt, [ka.!cInt] ; kauntich, [ka.!cIntax] ; adj. 
& adv. Kant; welgevormd . In - jongfaam, 
een welgevormde, welgemaakte jonge 
vrouw. In - postjûer, een welgevormd, 
welgemaakt postuur. Jó stapte - mooi de 
bolkuer yn 'e galm, zij (de broodventster) 
stapte bevallig, elegant (voort) met de 
broodmand aan haar arm. De bil/unen 
sta ie - yn 't jonge bIed, de jonge bladeren 
sieren de bomen. It darp st ie - tjin de 
raide jaunloft, het dorp steekt sierlijk af 
tegen de rode avondhemel. # SÓ - as in 
krûsbei, <Fr.> sa kreas as in knJsbei ; 
zeer welgevormd, welgemaakt (van pos
tuur, gestalte). 

'kauntelhaik, [ka. !cIntal]-; 'kautelbaik, 
[ka.!cItal]- <zeldz.>; s.m. Kantelheak; 
kantelhaak. 

'kauntelje, [ka.!cInta lja] v. , kauntele, kaun
tele; 'kautelje, [ka.!cItalja] v. <zeldz.>, kau
tele, kaL/tele. Kan telje; kantelen, over een 
kant gaan, overzij gaan. De planken 
binne kauntele, de planken zijn gekan
teld , omgevallen . De beut liike tó -n, de 
boot leek te kantelen, om te slaan . It klak
lieuwden kauntele it darp ieL/lVr, het 
klokgelui (zich verplaatsend als kante
lende, voortrollende golven) klinkt over 
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het dorp. 
'kaunten, [ka.!cIntan] adj . Kanten; kanten , 

van kant gemaakt. In - krage, muts, een 
kan ten kraag, muts. 

'kauntich, adj ., - , kcnmt. 
'kauntje, dy, [ka '!cIntja] v. In : Dó moste dy 

maar 'reis wat eeulVrs -, je moet maar 
eens een andere houding aan (gaan) ne
men , je moet je maar eens anders gaan 
gedragen . 

'kauntjeblom, s.f. , - , kantjeblom. 
'kauntkueke, s.m. Koarstekoeke; kant

koek. 
'kaunt10ft, s. m. Kant10ft ; wolkenbank 

langs de horizon, waaruit het hard kan 
regenen en stormen. 

'kautelhaik, s.m., - , kauntelhaik. 
'kautelje, v., .-.> kauntelje. 
kavvel'jau, [kavalja .!cI] s.m. , -wen. Kab

beljau ; kabeljauw. 
'kavvelje, [kavalja] v., ka vvele, kavvele. 

Skolperje; kabbelen, zacht golven. 
ke'bouter, [kaba.!cItar] s.m., -s. Kabouter; 

kabouter. 
ke' daster , [kadastar] s. n. Kadaster; kadas

ter. 
ke'daver, [kada:var] s.n ., -s. Kadaver; ka

daver. 
'kêde, [h:da] s.m. , -n o Kêde; hit, klein 

soort paard. 
ke'do, [kado:] s.n., -'s. Kado; cadeau. # Wat

kreje , iets cadeau krijgen (iets ten ge
schenke krijgen ; iets op de koop toe krij
gen). 

keeft, s.m. , - , kyvit. 
'keeftkast, [ke:ft] - s. m. Keeft; keeft, ouder

wetse, met vogelfiguren versierde kast. 
keel, [ke: l] s.m. , kelen. Kiel ; keel. # It 

hange my de - ut, het hangt me de keel 
uit, ik heb er meer dan genoeg van. 
fiern . - , iepel, mos. 

'keelbjaun, s.m. Kielbän; keelband. 
'keelje, [ke: lja] v., kele, kele. De hals ut-

snije; kelen. 
'keelklank, s.m. Kiellûd; keelklank. 
'keel(s)gat, s. n. Kielsgat; keelgat. 
keep, [ke:p] s.m., kepen. Keep' keep, be

paald soort vink. 
keep, [ke:p] s.m., kepen. Keep; keep, kerf, 

insnijding. 
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keer , [kLar] s. m. (met het pron .dem . dit in 
de vaste verbinding dit keer) , -en. Kear; 
keer. 1. maa l, telken s terugkerend tijdstip 
waarop iets gebeurt. FjeeulVr, in pair -, 
vier, een paar keer. Deze, dit -, deze, dit 
keer. (Op) in eeuwren -, (op) een andere 
keer. 'eeuwrkeer. 2. wendi ng, verande
ring van richting (a ll een in de vaste ver
bindi ng in keer nimme) . 3. in : Tà - gain , 
tekeergaan, razen, tieren (ook m.b.t. na
tuurkrachten ). -> opspylje, tiere. # In -, 
een keer, eens (éénmaal; op zekere tijd). 
Dat mot men in - mooimóke hawwe, dat 
moet je een keer, eens, éénmaal meege
maakt hebben . Der het in - in hert op it 
ei/aun wein, er is een keer, eens, op zeke
re tijd een hert op Schiermonnikoog ge
weest (wat zeer ongewoon is). Twa, trooi 
- sà gat, lang (as ... ), tweemaal , driemaal 
zo groot , lang (als ... ). Feur de aiste, 
twade, tredde -, voor de eerste, tweede, 
derde keer. Dat docht er gin nvaden -, 
dat doet hij geen tweede keer, dat doet hij 
niet weer. Op in -, op een keer, eens, op 
zekere tijd. Op in - is der in schip fer
gien, op een keer, eens is daar een schip 
vergaan. - op -, keer op keer, telkens 
weer. Feur deze, dit -, voor deze keer, 
voor deze ene maal. len -, één keer, eens, 
éénmaal. Dat is ien - gebórs, dat is één 
keer, éénmaal gebeurd . YI1 ien -, in één 
keer, ineens, (alles) tegelijk. Wy hUe ve 
dat net yn ien - tà beteljen, wij hoeven 
dat niet in één keer, ineens te betalen. 
Der is ne ien - niks aan tà dwaan, daar is 
nu eenmaal niets aan te doen, dat hebben 
we maar te accepteren. Mair dan ien -, 
meer dan eens. Gin ien -, niet één keer, 
niet een enkele maal, nooit. In - nimme, 
een keer nemen, veranderen van richting 
(alleen in fi g. zin). -> monnichkeer. 

'keerdam, s.m. Keardaam; keerdam. 
keers(d(e)), -> kere. 
'keerstook, s. m. Kearst6k; elk der beide 

balkjes die van uit it afterste slachter naar 
elkaar toe lopen en rusten op it lang
heeuwt (bij een oude boerenwagen). 

kees, s.m., -> keeshieuwn. 
'keeshieuwn, s. m.; kees, [ke:s] s.m ., kezen 

[ke:zan]. Kees(hûn); kees, keeshond. 

kejlit 

keet, [ke:t] s.f., kete. Keet; keet. 1. een
voudig gebouwtje voor tijdelijk gebruik. 
2. wanordelijke boel. 

'keeuwje, [h.\;Ija] v. (de stam keeuw ver
schijnt als tweede lid van de samenstel
ling swietekeeulV), keeulVe , keeuwe. K6g
je, kauje; kauwen. Wy heWl-ve wat -11 yn in 
puere, wij hebben iets te kauwen, te eten 
in een zakje (meegenomen ). # - op ... , 
kauwen op ... -> streeuwl1t . 

'keeuwster, [h.\;Istar] adj . (a lleen in vaste 
verbinding) <zeldz.>. Kouster ; koosjer, 
kousjer. It is der net -, het is daar niet 
koosjer, niet pluis . -> koosjer. 

'keeuwstermeeuwn, [h.\;Istar]- s. f. 1. Fret
op, roph als; vraat, vreetzak, slokop. -> 

fretter, hapschrutte/. 2. haffelder, pûle
mûlker; mummelaar, preuvelaar. 

'keeuwstermond, [h.\;Istar]- s.f. Desim
bermoanne; benaming voor de maand de
cember, waarin er met Sinterklaas, Kerst 
en oud en ni euw flink gesnoept wordt. - , 
frettersmon.d. 

ke'fat, [kafat] s.n., -ten; kom'fat, [komfat] 
s.n., -ten; kon'fart, [konfart] s.n. 
<zeldz.>, -en. Ketert, slM; couvert, enve
loppe. 

ke'fee, [kafe:] s.n., -s. Kafee; café. 
ke'feur, s. n., -> komfeur. 
'keffe, [kda] v. , kefte, keft. Keffe; keffen. 

-> utkeffe . 
'keffer, [kdar] s.m. , -s. Keffer, kefferke; 

keffer, keffertje. 
'kegel, [ke:gal] s.m. , -s. Kegel; kegel. 
'kegelbal, s.m . Kegelbal ; kegelbal. 
'kegelje, [ke:galja] v. , kege/e, kegele. Ke-

gelje; kegelen . 
keil, s. m. , -> ky!. 
'keile, [h.pa] v. , keilde, kei/do Sweltsje

tippe (in bet. 1), keilU)e (in bet. 2); kei
len. 1. kiskassen . 2. smijten. 

'keile, s.m. , -> kêle. 
'keilich, adj. , -> kêlich. 
keis, - , kieze. 
'keisen, s.n., kêsen. 
keizen, - , kieze. 
'keizer, [kE.l zar] s.m., -s. Keizer; keizer. 
keize' rin, [h .l zarIn] s.f. , -nen. Keizerin-

ne; keizerin. 
ke 'jût, [kajüt] s.m . & s.f. , -ten (als s. m. ), 
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kejutsjonge 

-te (als s.f.) . Kajut ; kajuit (op een schip). 
ke'jutsjonge, s.m. Kajutsjonge; kaj ui tsjon

gen. 
'keken, [ke:kan] adj ., -er, -st. Keken, 

sinnich; kieskeurig (inz. m.b.t. eten en 
drinken ). - op it iiren wazze, kieskeurig 
zijn wat eten betreft. In -en. iirer, iemand 
die kieskeuri g is wat eten betreft. - is er 
ner, hij is niet kieskeurig wat eten betreft, 
m.a.w. hij lust alles. l à her rà - wein, zij 
is te kieskeurig geweest en is daardoor 
ongetrouwd gebleven. --> sin.nich. 

'kelder, [kEldar] s. m. , -s. Kelder; kelder. 
'kelderje, [kEldarja] v., keldere, keldere. 

Kelderje; kelderen , zinken (van een 
schip), sterk dalen (van de prijzen). 

kelders'daar, s.f. Keldersdoar; kelderdeur. 
kelders'trap, s.m. Kelderstrep; keldertrap. 
'kêle, [kda]; 'keiIe, [h.lla] ; 'kêre, [h:ra] 

<zeldz.>; s. m., -n.. Kerl; korrel. In -
saun, een korrel zand, een zandkorrel. --> 

saunkêle. # Hy wet der gin - fan , hjj weet 
er geen sikkepit, geen snars van. - . feer, 
gesrerkeum, keum, keurnstekêle, pest, 
scheet, sier. Der komt neut in - son. yn 'e 
hus, er komt daar nooit een straaltje 
zonlicht in huis. --> keum, saur. 

'kêlich, [kdax]; 'keilich, [kE.llax] ; 'ker
relich, [hralax] <zeldz.>" adj . Kerre
lich , kerltsich ; korrelig. 

ke'meel, [kame:l] s. m. & s.n. , kemelen. 
Karruel; kameel. 

ke'myk, [karllik] s.m., -en. Komyk; ko
miek, grappenmaker. 

ke'myk, [kamik] adj ., -er, -st. Komyk; ko
miek, koddig. 

ke'naat, [kana: t] s.f. & s.m. , kenate (als 
s.f.), kenaren (als s. m.). Grenaat; gar
naal. 

ke'naatdapje, v. Grenaatdopje; garnalen pel
len. Se sieten tà -n, ze zaten garnalen te 
pellen. 

ke'naatdapper, s.m., - . kenaatdóper. 
ke'naatdöper, -[d:J:par]; ke'naatdapper, 

-[dapar]; s. m., -s. Grenaatdopper; gar
nalenpeller. 

ke'naatsegen, s.m. Grenaatseine; gamalen
zegen, sleepnet voor de garnalenvangst. 

ke'natefisker, s. m. Grenaatfi sker; garna
lenvisser. 

254 

ke'niel , [kani .al] s.n . Kaniel; kaneel. 
ke'niet, [kani.at] s. m., -en. Wytstirns, 

kestirns ; visruefje. 
ke'nutsjes, [kanütsjas] s. plur. <zeldz.>. In : 

Der hew ik gin - fan , daar weet ik hele
maal niets van , daar heb ik helemaal 
geen verstand van. 

ke'pat, [kapat] adj. Kapot, sti kken; kapot, 
stuk. - gain, mer je, smyte, kapotgaan, 
kapotmaken , kapotgooien . l à husre har-, 
zij hoest zich kapot, zij hoest heel erg. 
Hy wie der - fan, hij was er kapot, ontzet, 
helemaal vers lagen van. --> stokken.. 

ke'pytelder, [kapitaldar] s. m., -s. Gek, 
gant ; jan-van-gent. 

'kepje, (onregelm.)v. , --> kaipje. 
'kere, [kl ara] v., keersde [kl.azda], 

keers(d) [kl.as(t)]. <Fr.:> Keare. 1. om
draaien. Ir hai -, het hooi keren , om
zetten. Der wedt keersd en swiile, er 
wordt gekeerd en gezweeld, het hooi 
wordt gekeerd en gezweeld. De rjiizen -, 
de kazen keren , omleggen. In jas -, een 
jas keren, de buitenkant ervan naar bin
nen bren gen. De wooin -, de wagen ke
ren , wenden. W:y kinne hier net -, wij 
kunnen hier niet keren , wij kunnen hier 
de wagen niet keren . - . schere . 2. wen
den , in een zekere richting brengen. 
tere. 3. teruggaan. Nooi hus tà -, naar 
huis keren, teruggaan. De lets is hier 
wier hanne keersd, de leeuwerik is hier 
weer heen gekeerd, is na de winter weer 
teruggekomen . 4. de voortgang beletten 
van, tegenhouden . Wy kinne ir neje net -, 
it ne je is ner tà -n, wij kunnen het 
nieuwe niet keren , het nieuwe is niet te 
keren. ft watter butten -, <Fr.> it wetter 
bûten keare; het water tegenhouden, het 
beletten ergens in door te dringen (bijv. 
door een dam op te werpen). 5. blijven 
(alleen in zinnen ingeleid door wer of 
wer'r; vgl. wooikere). Wer binne myn. 
bueken ólegerre keers?, <Fr.> wêr binne 
myn boeken allegearre keard?; waar zijn 
mijn boeken allemaal gebleven, waar zijn 
al mijn boeken toch ? Ik wer ner wer't se 
keers binne, <Fr.> ik wit net wêr' t se 
keard binne; ik weet niet waar ze geble
ven zijn . Wer keert sàwat ne ?, waar blijft 
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zoiets nou? # Dy - nooi, zich keren, wen
den tot. Wat f an ien -, iemand voor iets 
behoeden, ervoor zorgen dat iets iemand 
niet treft . Keer de oorloch fa n us, behoed 
ons voor de oorlog. - , drooie. 

'kêr e, s. m. , - , kêle. 
kerf, [hrf] s.m., kerven [hrvan]. Kerf, 

karne; kerf, keep, insnijding. -> fyk. 
'ker fstook , s.m. Prikke; kerfs tok. 
'kermis, [h rmas] s.m., -sen. Merke, ker

mis; kermis. # Fan in kauden - tuskom
me, van een koude kernus thuiskomen, er 
slecht afkomen. 

'kermisbed, s.n. Kermi sbêd; kermisbed. 
'kermje, v. , -> kinnje. 
ker' nut, [ka(r)nüt] s.m. (veelal in het 

meervoud) , -ten. Korn ut; kornuit . 
ker 'pet, s.n., -> karpet. 
'kerrelich, adj ., - , kêlich. 
'ker ve, [hrva] v. , kerfde, kerfd; ' kervje, 

[hrvja] v., kerve, kerve . Kerv(j )e; ker
ven, kepen, insnijden. - , fykje, ketse. 

'ker vje, v. , -> kerve . 
ker' wei, [karw:. iJ; kre'wei, [krav8.!] ~ 

s.n. Kerwei, krewei; karwei, karweitje, 
werk, werkje. 

ker' weisied, s.n. Kerweisied; karwijzaad. 
kês, -> kieze. 
'kêsen, [k8 :san]; 'keisen, [k8.isan]; s.n., 

-s. Kessen; kussen. In lylj -, een klein 
kussen, een kussentje. Lytje -s, kussentjes 
(bij v. onder de poten van een kat). 

'kêsensleup, s.n. Kessensloop; kussen
sloop. 

ke'syn, [kasin] s.n., -en. Kezyn ; kozijn , 
houten raamwerk voor deur of raam. 

ke'sjet, [kasj8t] s.n., -ten. Kesjet; korset. 
'ketel, [ke:ta l] s.m., -s. Stil le; steel (alleen 

voorkomend als tweede lid van de sa
menstelling piipeketel). -> stale. 

ke' tier, [kati .ar] s.n., -en. Kertier; kwar
tier, kwart (in bet. 1). 1. tijdseenheid van 
vijftien minuten. It deure in -, trooi -, het 
duurt een kwarti er, drie kwartier. Wy 
sitfe al in - tà wacht jen, wij zitten al (ge
du rende) een kwartier te wachten . - f eur, 
ieuwr trooien, kwart voor, over drie. 2. 
naam voor twee der vier schijngestalten 
van de maan. Aiste, laste -, eerste, laatste 
kwarti er. 

keuk 

ke'trol, [katrol] s.m., -len. Katrol ; katrol. 
- , blak, schieuw. 

kets, [h ts] s.m., -en. Jaap, jap; jaap, 
diepe snijwonde. Hy hie in helen - yn 'e 
hmm, hij had een fli nke jaap in zijn 
hand. -> jaap, japs. 

'ketse, [htsa] v., ketste, ketst. Fykje; ker
ven, kepen, insnijden. -> fykje, kerve. 

'ketter , [k8tar] s.m. , -s. Ketter: ketter. 
kette'ree, [htare:] s. m. , -ën. Ketterij ; ket

terij . 
ketter'mintje, [htarmlntja] v., keffermin

te, ketterminte; kattre'mintje, [kätra
mInt ja] v., kattreminte, kattremÎnte. Ket
termj ntsje; ketteren, tieren, uitvaren; ook 
voor: harrewarren, kjbbelen (al of niet 
met handtastelijkheden; van kjnderen). 

'ketters, [k8ta(r)s] adj . & adv. Kettersk; 
ketters. 

'ketting, [h tlD] s.m., -en. Keatli ng; ket
ti ng. - , kaitling. 

'kettingbrêge, s.m. Keatlingbrêge; ket
tingbrug. 

'kettinghieuwn, s.m. Keatlinghûn ; ket
tinghond. 

'kettingkast, s.m. Keatlingkast; ketting
kast. 

ke'tuen, [katü.an] s.n. Katoen; katoen, 
boom wol. # Ien fan - jaan, iemand van 
katoen geven, iemand er van langs ge
ven . 

ke'tuen, [katü .an] adj . In: Dy - haude, zich 
katoen, rustig houden. 

ke'tuenen, [katü .anan] adj . Katoenen; ka
toenen, van katoen. 

keu, [kö:] s.m. & s.f. , -j en (als s.m.), -je 
(als s. f.) . Kaai; kooi. 1. met gaas of tra
lies afgesloten hok voor dieren. 2. slaap
plaats op een schip. 3. inrichting voor het 
vangen van eenden, eendenkooi . De -
dy 't, jà 't tichter by it darp leit, de kooi 
die dichter bij het dorp ligt. # Tà -, yn 'e -
ga in, naar (de), te kooi gaan, naar bed 
gaan. 

keu, [kö: ] s.m. , -jen. Keu; keu, biljartstok. 
'keug6ed, s.n. 1. Koaiguod; kooi goed , bed

dengoed voor schepelingen. 2. bêdguod, 
slieperij ; beddengoed. -> bedgued. 

keuk, [kö:k] s.m. Kok; kook. # Fan 'e 
-wazze, van de kook, van de wijs, van 
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keukbuek 

streek zijn . len fan 'e - bringe, iemand 
van de wijs brengen, iemand van streek 
maken. --> seud. 

'keukbuek, s. n. Itensiedersboek; kook
boek. 

'keuken, [kö:ken] s.f., os. 1. Koken; keu
ken , een afzonderlijk vertrek of dat ge
deelte van een hui s of gebouw dat voor 
het bereiden van het eten ingericht is. --> 

keuks. 2 ..... (hus)keamer; woonkamer (in 
het traditionele Schiermonnikoger woon
huis). --> kamer. De gat -, de woonkamer 
(met twee ramen) . De lytj -, de woonka
mer (met één raam; hier stond soms het 
fornuis). --> kamertjen. 

'keukensaut, s.n. Kokensält; keukenzout. 
'keukenschinder, -[sxInder] s.m., os. Im

men dy't giin sûne sköging hat; iemand 
die er niet heel gezond uitziet (vgl. Fr. 
jins koken net skein e 'zijn keuken niet 
schenden, er gezond uitzien '). 

keukens'daar, s.f. 1. Kokensdoar ; keu
ken deur. 2..... keamersdoar; kamerdeur 

'keuker, [kö:ker] s.m. , os. Koaiker; kooi
ker, houder van een (eenden)kooi . 

'keukesnut, [kö:kez]-; 'kokosnut, [ko:
koz]-, [ko:kez]- ; s.f. Kokosnut ; kokos
noot. --> kokos. 

'keukkachel, s. m. Kökkachel ; kookkachel. 
'keukplait, s.f. Itensiedersplaat; kookplaat. 
keuks, [kö:ks] s. m. & s.f. , -en (als s.m.), -e 

(als s.f.). 1. Puoskoken ; bijkeuken, spoel
keuken. 2. koken ; keuken, het vertrek in 
het u·aditionele Schiermonnikoger woon
huis dat voor het bereiden van het eten 
ingericht is. --> keuken. 

keuks, [kö:ks] s.m. Kooks; cokes, steen
kool waar het gas uit gehaald is. 

'keuksel, [kö:ksel] s. n., os. Soad; kooksel, 
hoeveelheid die men in één keer kookt. 
In - bane, iepels, een kooksel bonen, 
aardappelen . 

'keuktjattel, s.m. Hantsjettel; kookketel. 
keul, [kö:l] s. m., -en. Koal ; kool , bepaald 

soort groente. Twa meuje -en, twee mooie 
kolen. Wy iite fa njauns -, we eten van
avond kool. # Griene, raide, wyte -, groe
ne, rode, witte kool. In grienen, raiden, 
wyten -, een groene, rode, witte kool. 
Griene, raide, wyte -en, groene, rode, 
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witte kolen . 
'keulebilte, [kö:le]- s.m. Koalebu lt ; kolen

hoop. 
'keuledamp, [kö: le]- s. m. Koaledamp; ko

lendamp. 
'keulegrós, [kö:le]- s. n. Koalegrus; kolen

gruis. 
'keulekit, [kö:lekIt] s. f. , -te. Koalekit; ko

lenkit. --> keu/e-omer. 
'keulemyn, [kö:le]- s.m. Koalemyn ; kolen

mijn . 
'keulen, [kö: len] s. plur. Koalen ; kolen, 

steenkool. - , kó/e, stienkeul. 
'Keulen, [kö:len] nom. prop. Keulen ; Keu

len. --> stomp. 
'keule-omer, [kö:le]- s.m. Koalekit; kolen-

kit. - , keu/ekit. 
'keulplant, S.I11 . Koalplant; koolplant. 
'keulsied, s. n. Koalsied; koolzaad. 
'keulsieuwr, s.n. Koalsoer; koolzuur. 
'keulstaf, s.m. Koalstof; kool stof. 
'keulstronke, s.m. Koalstronk; koolstronk. 
'keulstrUk, S. I11 . Koalstrûk; koolsu·uik. 
keum, [kö:m] s.m. , -en. Kaam; kam. 1. 

toiletgereedschap voor het ontwarren en 
ordenen van het hoofdhaar. 2. min of 
meer getande, rode, vlezige uitwas op de 
kop van hoendervogels. 

'keuning, [kö:nIrJ] s.m., -en. Kening; 
koning. --> hone. 

keuning'in, [kö:nII]I.n] s.f. , -nen. Kenin
ginne; koningin . 

keuning'innedei, s.m. Keninginnedei ; ko
ninginnedag. 

'keuninklik, [kö:nI.lJklek] adj. Keninklik; 
koninklijk . 

'keuninkryk, [kö:nll]k]- s.n . Keninkryk; 
koninkrijk. 

'keuper, [kö:per] s.n. Koper ; koper. # Geel 
-, geel koper, messing. --> geelkeuper. 

'keuperen, [kö:peren] adj. Koperen; ko
peren , van koper. In - tjattel, een koperen 
ketel. De -re) tjatte/, de koperen ketel. # 
In - brullaft, een koperen bruiloft, een 
twaalf en een half-jarig huwelijk(sfeest) . 
It - pair, het koperen paar, het paar dat 
twaalf en een half jaar geu·ouwd is. --> 

duit. 
'keuperpoetse, v. Koperpoetse; het koper

(werk) poetsen. Freeds wedt der keuper-
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poetst, vrijdags wordt het koper(werk) 
gepoetst. ft freeuHfo /k wie aan 't -n, de 
vrouwen waren het koper(werk) aan het 
poetsen. -> druchscherje, schelje. 

'keupertried, s. n. (als stofnaam) & s. m. 
(als soortnaam). Kopertried ; koperdraad. 

'keuperwerk, s. n. Koperark, koperguod ; 
koperwerk. 

'keuplaats, s. m. & s.f. Koaipleats; boer
derij met een eendenkooi erbij . 

keur, [kö.ar] s.m. Kar; keus, keuze (vrijwel 
uits luitend gebruikt in vaste verbindin
gen). # Op -, op zicht. - ) sicht. Se hewwe 
schuene op - mooiklyge, ze hebben 
schoenen op zicht meegekregen. Tà -
gain, te kust en te keur gaan, het voor het 
kiezen hebben. - ) kar. 

keur, [kö.ar] s. n. <zeldz.>. Keur ; keur, 
keurmerk. -> keunnark. 

keur, s.n., -> koor. 
'keurder, [kö.a(r)dar] s.m., -s. Kuierder; 

wandelaar. 
'keurder, [kö.a(r)dar] s.m., -s. Keurder; 

keurder, keurmeester . 
'keure, [kö.ara] s.m., -no Koarde; koord. 
'keure, [kö.ara] v., keursde [kö.azda] , 

keurs(d) [kö.as(t)]. Karre, keuren; keu
ren, de kwaliteit onderzoeken van. 

'keurje, [kö.arja] v., keure, keure. Kuierje; 
wandelen , kuieren. l à keurene naai dyk 
tà, zij wandelden naar de zeedijk. - ) gon
gelstaak. 

'keurmark, s.n. Karmerk; keurmerk. 
'keurmester, s.m. Karmaster ; keurmeester. 
keurn, [kö.a(r)n] s. n., -en. Kerl; korrel. # 

Gin -, geen korrel, geen sikkepit, geen 
snars, geen zier. Hy wet der gin - fan, hij 
weet er geen sikkepit, geen snars van. 
Der sit gin - wyt aan dy kat, er zit niet 
het minste wit aan die kat. Wa wet fa n 
him in -?, wie weet er ook maar iets, ook 
maar het minste van hem af?, m.a.w.: 
niemand weet ook maar iets, ook maar 
het minste van hem af. -> feer, gester
keum, kê/e, keumstekêle, pest, scheet, 
sier. 

'keurnstekêle, [kö.a(r)nsta]-; 'kuernste
kêle, [kü.a(r) nsta]- ; s.m. In : Gin -, geen 
korrel, geen sikkepit, geen snars, geen 
zier. Hy wet der gin - fan , hij weet er 
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geen sikkepit, geen snars van . -> fee r, 
gesterkeum, kêle, keum, pest, scheet, 
sier. 

'keurpaidjen, s.n. Kuierpaad; wandelpad. 
keurs, [kö.a(r)s] s. m. Koarts; koorts. Hy 

liech mooi (de) - op bed, hij lag met 
koorts in bed. 

keurs(d(e)), -> keu re. 
'keursich, [kö.a(r)sax] adj . Koartsich ; 

koortsig. 
keus, s.m., -> kar. 
'keutel, [kö:tal] s.m., -s. Keutel; keutel. 
'keutelje, [kö:talja] v., keutele, keutele . 

Keutelje; drentelen , langzaam, treuze
lend lopen. -> dreutelje, drintelje, sulkje, 
trante/je. 

'keuvelje, [kö:valja] v., keuvele, keuvele. 
Ke(u)velje; keuvelen , babbelen. 

'keuze, s.m., - ) kar. 
kêzen, -> kieze. 
'kibbelje, [kIbalja) v., kibbele, kibbele. 

Kibje; kibbelen, harrewarren. 
'kiche, [kIxa] v., kichte, kie/u. Kiche; 

kuchen. -> kachelje. 
'kydelich, [kidalax); 'kytelich, [kitalax) ; 

adj . Kidelieh, kitelieh; kietelig, kittelig, 
kittelachtig, gevoelig voor kietelen. 

'kydelje, [kidalja] v., kydele, kyde /e; 'ky
telje, [kitalja] v., kytele, kytele. Kidelje, 
kitelje; kietelen , kittelen . 

kiel, [ki.al]; kyl , [kil] ; s.m., -en. Kyl ; ki el 
(van een schip). 

'kielhelje, onregelm.v. Kylhelje; kielhalen . 
'kielsoch, s.n. Sok; kielzog. -> kie/warter, 

schrufwatter, soch. 
' kielwatter, s.n. Kylwetter; kielwater. - ) 

kielsoch, schrufwatter, soch. 
'kieme, [ki.ama] v., kiemde, kiem{l. Kjim

me; kammen, ontwarren en ordenen met 
een kam (van haar, wol). 

kier, [ki.ar] s.m., -en. Kier, skreef; kier, 
reet. # De daar stie op 'e, op in -, de deur 
staat op een kier. -> glup. - ) schreef 

kier, [ki.ar] s. m. , -en. Karre; kar (alleen 
voorkomend als tweede lid van de sa
menstellingen droskier, kreukier, schyt-
kier en wipkier). kar. 

'kierewyt, [ki .aravit] adj. et richtich, net 
wiis; kierewiet, niet goed wijs . 

'kiesjocht, [ki.az]- s.n. Kiesrjocht; kies-
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recht. 
'kieswet, [ki.az]- .m. Kieswet; kieswet. 
kieuw, [ki. !;!] s.m., -en. Kiuw; kieuw. 
'kieuwlbilte ; 'kuilbilte, « ed.); s.m. Kû-

I(e)bult ; hoop ingekuild gras of ander 
groenvoer. 

'kieuwie, [ki.!;!la] s.m. , -no Kûle; kuil , ui t
holling, gat. In lytjen -, /ytje -n, een 
kuiltje, kuiltjes. -> dóve, fuet. 

'kieuwleknikke, v. Kûltsjeknikke; knik
keren (waarbij de knikkers in een kuiltje 
gemikt moeten worden). 

'kieuwlje, [ki.!;!lja] v., kieuwie, kieuw/eo 
Kûlje; kuilen , in een kuil bergen ter 
overwintering (van knol vruchten), in een 
kuil opslaan ter afsterving (van gras en 
ander groenvoer). 

'kieze, [ki.aza] (st. )v., kês [kE:s] , keis [h.is], 
kiesde; kêzen [kE:zan], keizen [h. i zan] , 
kiesd. Kieze; kiezen. 

'kiezel, [ki .azal] s.m. Keizei , kiezel ; kie
zel. 

'kiezelstien, s.m. Keizeistien , kiezelstien ; 
kiezelsteen. 

'kiezer, [ki .azar] s. m., -s. Kiezer ; kiezer. 
kiile(ste), - , kylje. 
'kiize, [ki:za] (de variant [kis] komt voor 

in de samenstelling kysjlaask) s.m., kiize 
.... , -no Kies (in bet. 1), tosk (in bet. 2); 
kies (in bet. 1), tand (in bet. 2). 1. 
maaltand. 2. snijtand. # In prumtjen after 
de -n stapje, een pruim (tabak) achter de 
kiezen, in de mond stoppen . Troch de -n 
wazze, geen tanden meer hebben . Mooi, 
op 'e -n knasse, tandenknarsen. Ik sil dy 
fe ur de bek slaan, ik sil dy in kleeuw, in 
pak op 'e hieuwd joon, dat dy de -n tà, 
troch de nóke ut fjaie, ik sil dy in ringel 
om, aan 'e peut joon, dat dy de -n ret
telje, je krijgt een geweldige klap, een 
geweldig pak slaag van me (nI. zo erg 
dat je tanden door je nek naar buiten 
vliegen of dat ze ervan gaan ratelen). 
Eich om eich en - om -, oog om oog en 
tand om tand. - , hier, mulle, taak, twisk. 

'kiizebassel, s.m. Toskboarstel; tanden
borstel. 

'kiizegeknas, s.n . Toskeknarsen; tanden
geknars. 

'kiizepoetsersgued, -[putsa(r)z]- s.n. Tosk-
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poetsersguod; tandpasta. 
'kiizeschraavje, v. Toskplûzje; zijn tanden 

stoken. Naai it iiten binne se o/tyd aan ie 
-n, na bet eten zijn ze altijd hun tanden 
aan het stoken. - , piipeklaarkje. 

'kiizeschraver, -[sxra:var] s.m., -s. 1. 
Toskpluzer; tandenstoker. 2. aaifoannige 
skulp mei takkeiige rane; ovale schelp 
met gekartelde rand. 

'kiizje, [ki :zja] v., kiize, kiize. Toskje (in 
bet. 1), (tosk)wikselje (in bet. 2) ; tanden 
(in bet. 1), (van) tanden wisselen (in bet. 
2). 1. tanden krijgen (van kleine kinde
ren). 2. andere tanden krijgen, het melk
gebit geleidelijk inwisselen voor het vol
wassen gebit (van iets grotere kinderen) ; 
ook: tanden verliezen (van oudere 
mensen). 

kik, [kIk] s.m. In : Gin - joon , geen kik 
geven, niet het minste geluid geven, zich 
doodstil houden. 

kyk, [kik] s.m., -en; 'kykjen, [kikjan] s.n., 
kykjes [kikjas]. Kyk, kykje; kiek, kiekje, 
foto. 

'kyker, [kikar] s. m., -s. Kiker; kijker, ver-
rekijker. -> fierekyker. 

'kykgat, s.n. Kykgat; kijkgat, kijkgaatje. 
'kykjen, s.n., -> kyk. 
'kykkast, s.m. Kykkast; kijkkast, televisie, 

t. v. 
'kikke, [kIka] v. , kikte, kikt. Kikke; kik

ken. Jà het der gin wes ieuwr kikt , <Fr.> 
hja bat der giin wurd oer kikt; zij heeft er 
met geen woord over gekikt, zij heeft er 
absoluut niet over gesproken. 

'kikket, [kIkat] s.m., -s. Kikkert ; kikker. 1. 
kikvors. 2. dubbele baak of klamp met 
twee uitsteeksels waaraan men een touw 
vast kan zetten (op een schip). -> beleze, 
koud. 

kil, [kll] adj., -Ier, -st. Kil ; Kil , onaan
genaam koud. In -len damp, dei, waste
wiin, een kille mi st, dag, westenwind. 

kyl, [kil]; keil, [h.P] ; s.m., -en. Kyl , kile; 
keg, wig. 

kyl, [kil] s.m., -en. Kile; kiel , bepaald soort 
kledingstuk voor mannen . 

kyl, s.m., -> kiel. 
'kiIje, [kllja] v., kille, kille. Kylje; killen , 

klapperen doordat de wind er langs 
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blaast (van zeil ). 
'kylje, [ki lja] v. , ik kylje, dà kiileste [ki :

lasta], hy kiile [ki :la], lVy, j e, j imme, jà 
kylje; kiile, kiile. Kylje; met een keg, wig 
vastzetten . 

'kylo, [kilo:] s. m., - 's. Kilo; kilo. De fisk 
weich fjee ulVr -, de vis woog vier kilo. 

'kylometer, s. m., -s. Kilometer; kilometer. 
/n stok dyk fan trooi -, een stuk (zee)dijk 
van drie ki lometer. Dy dyk is -s lang, die 
(zee)dijk is kilometers lang. 

'kylometerpail, s. m. Kilometerpeal ; kilo
meterpaal. 

kim, [klm] s. m., -men; kym, [kim] s. m., 
-en. Kym, kime; kim, gezichtseinder, ho
rizon. De kimmen, de kymen, <Fr.> de 
ki men ; de kim , de borizon. 

kym, [kim] s.m., -en. Kym, kjim; kiem, 
aanleg tot nieuw leven. # Wat yn 'e -
smeure, iets in de kiem smoren , iets (on
wenselijks) bij de eerste manifestatie er
van beletten . 

kym, s.m. , - } kim. 
'kyme, [kima] v., f...y mde, kymd. Kymje, 

kjimje; kiemen , uitkomen, ontspruiten 
(van zaad). 

'kimkiel, s. m. (veelal in het meervoud). 
Kymswarden; kimkiel , slingerkiel. 

kin, [kin] s.m. '- & s. n., -nen. Kin ; kin , 
het onderste, uitstekend deel van bet aan 
gezicbt. 

'kindje, [kIntja] s.n. « Ned. ). Berntsje; 
kindje (alleen voorkomend in een wie
geliedje, zie suzenane). - } ben. 

'kyne, [kina] v., kynde, kynd. Kine, kynje; 
kienen, het kienspel spelen . 

'kingetal, s.n . Kengetal ; kengetal. 
'kingsaun, [klusa . ~n] ; 'kinksaun, [kllJk

sa.~n] ; s. n. '- . Boarstplaat; lekkernij in 
de vorm van stukjes (kleurloze) borst
plaat; ook voor: mislukte kokinjes, 
stroopballetjes, suikerballetjes, babbe
laars (die voor weinig geld verkocht 
werden) . ---+ bostplait. 

ky'nyne, [kinina] s.m. Kine; kina, kinine. 
kink, [kllJ k] s. m., -en. Kink(el); kink, 

valse draai of slag in een kabel of touw. 
Sà komme der gin -en yn 'e lyn, zo 
komen er geen kinken in de lijn. # Yn 'e -
kom me, valse draaien of slagen krijgen 
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(van kabel of touw). De lyn is yn 'e -
komd, er zijn valse draaien, slagen in de 
lijn gekomen. 

'kinke, [klIJka] v., kinkte, kinkt . Krinkelje, 
kronkelje; kinken, kinken vertonen (van 
een kabel of touw). 

'kinkel, [kltJkal] s.m., -s. Goffe, hufter; 
kinkel, botterik, lomperd . 

'kinkelje, [kllJkalja] v., kinkele, kinkele . 
Kinkelje; keilen , kegelen, smijten. De 
jonge kinkele in stien troch it gles, de 
jongen keilde, smeet een steen door het 
raam. 

'kinkhuern, s.m. Kinkhoarn ; kinkhoorn. 
'kinkhust, s.m. Kinkhoast; kinkhoest, 

slijmhoest. 
'kinksaun, s.n., - } kingsaun. 
'kinmark, s.n. Skaaimerk; kenmerk. 
'kinne, [kina] onregelm. v., ik kin, dà 

ki(n)ste [kI(n(t))sta] , hy kin [kin] , wy, je, 
jimme, jà kinne [kina] (wanneer er in de 
zin een woord op kinne volgt, verliest 
deze vorm vaak de stomme 'e' -[a] , waar
van het resultaat in de spelling weer
gegeven wordt als kinn ' of kin); ik kue 
[kü.a] , dà kUesle [kü.asta] , hy kue (de 
vorm kued komt a ll een in de combinatie 
kued er [kü.adar] voor), wy, je, jimme, jà 
kuene(n) [kü.ana(n)]; kued [kü.at] , kind 
[kInt] <zeldz.>. Kinne; kunnen . Hieste 
dat kued ?, had je dat gekund? Hy het it 
net mair dwaan kued, hij heeft het niet 
meer kunnen doen. Hy sei, dat er it net 
mair dlVaan kued het, hij zegt, dat hij het 
niet meer beeft kunnen doen . Hy kin dat 
wal, hij kan dat wel , is wel in staat dat te 
doen . Ik sil dat fertole sà gued as ik kin, 
ik zal dat vertellen zo goed ik kan , naar 
mijn beste vermogen. Elk daunse wat er 
kue, elk danste naar hartelust. Wy kûene 
hast net mair, wij konden bijn a ni et 
meer, wij waren doodmoe. Jà aud kue 
net mair sà fluch, het oudje kon niet 
meer zo vlug breien , lopen, etc. De be ut 
kin net ieuwr, de boot kan niet over(va
ren ). Hy kin feur fiiven wierom, hij kan 
voor vijf uur terug zijn. Wy kinne net 
mair sà as us bep en en beite kuene, wij 
kunnen niet meer leven zoals onze groot
ouders dat konden . Op fekansje kin men 
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'reis wat eeuwrs dwaan, op vakantie kun 
je eens wat anders doen, ben je in de ge
legenheid eens wat anders te doen. Hy 
kin dat seid hawwe, hij kan dat hebben 
gezegd, het is mogelijk dat hij dat heeft 
gezegd. As 't kin , als het kan, als het 
gaat, zo mogelijk. Ho kin dat nel , hoe 
kan dat nou!, hoe is dat nu toch moge
lijk! Kin dat ?, kan dat? (is dat mogelijk?; 
is dat wel gepast?; is dat wel toegestaan?; 
is dat wel verantwoord?). Dat kin net, dat 
kan niet (dat is on mogelijk; dat is onbe
tamel ijk, ongepast; dat is niet toegestaan; 
dat is onveran twoord). It kin der smeurjit 
wazze, het kan daar smoorheet zijn , het 
komt (vaak) voor dat het daar smoorbeet 
is. Yn 'e sommer, dan kin 't nach wat, 's 
zomers, dan gaat het nog wel, dan is het 
nog wel te doen. Der kiste op fertreeuwe , 
daar kun, mag je op vertrouwen. Der kin
ne wy us feurauders tankber feur wazze, 
daar kunnen , mogen we onze voorouders 
dankbaar voor zijn. Men kin dat hailwys 
fiine , maar ... , je kunt, mag dat belache
lijk vinden , maar ... Wy kuene maar av
vanseerje, we konden maar , we moesten 
opschieten . Do kiste it wal haude, je kunt 
het wel houden, het is je toegestaan bet te 
bouden . ..... eeuwrs. 

'kinne, [kIna] onregelm. v. (de van kinne 
afgeleide werkwoorden hebben een regel
matige, zwakke verbuiging, zie: bekinne, 
erkinne, ferkinne, herkinne, omtkinne, 
tokinne) , ik kin, do ki(n)ste [kl(n(t))sta], 
hy kin [kIn], wy, je, jimme, jà kinne 
[kIna] (wanneer er in de zin een woord 
op kinne volgt, verliest deze vorm vaak 
de stomme 'e' -[a] , waarvan het resultaat 
in de spelling weergegeven wordt als 
kinn ' of kin); ik kûe [kü.a] , do kLieste 
[kü.asta], hy kûe (de vorm kued komt 
alleen in de combinatie kued er [kü.adar] 
voor), \.'0', j e, jimme, jà kuene(n) [kü.a
na(n)]; kued [kü .at], kind [klnt] 
<zeldz.>. Kenne; kennen . Do kiste him 
fast wal , je kent hem vast wel. Jo kue Lis 
net mair, zij kende ons niet meer. Hy het 
Lis bep nach gued kLied, hij heeft mijn 
grootmoeder nog goed gekend. SO kin ik 
har net, zo ken ik haar niet, dit gedrag, 
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deze houdin g ben ik niet van haar ge
wend. As jimme dat fan him tinke, dan 
kinne jimme him net, als jullie dat van 
hem denken , dan kennen jullie hem niet, 
dan blijkt daaruit, dat jullie niet weten 
wat voor iemand hij werkelijk is. De ge
dichten dà 't er kin , de gedichten die hij 
kent. Hy kin Ingels, Dûts en Frauns, hij 
kent Engels, Duits en Frans. Wy kinne Lis 
p licht, wij kennen onze plicht, wij weten 
waar onze plicht uit bestaat. Ben kinne 
gin mLiedens, kinderen kennen geen ver
moeidheid, ki nderen weten niet wat moe 
zijn betekent. # Ien, wat - oon ... , ie
mand, iets (her)kennen aan ... Men kin it 
eilaun oon it brede wasterstraun, je 
(her)kent Schiermonnikoog aan het bre
de westerstrand. Dà twylingsosters kin 
men host net utineeuwr, <Fr.> dy twi l
lingsusters ken men hast net utinoar ; die 
tweelingzusters zijn bijna niet van elkaar 
te onderscheiden. Ien, wat -n lere, ie
mand, iets leren kennen . Se hew'rve 
ineeuwr op it eilaun -n leers, <Fr.> se 
hawwe inoar op Skiermûntseach kermen 
leard; ze hebben elkaar op Schiermon
nikoog leren ken nen. 

'kinner, [klnar] s. m., -s. Kenner; kenner. 
'kinnis, [kInas] s.m., -sen (alleen in bet. 

2). Kenni s (in bet. I), kunde (i n bet. 2); 
kennis. 1. het kennen , het weten van. Us 
- fan ... , onze kennis van ... 2. persoon 
die men goed kent en met wie men om
gaat. In gujen -, een goede kennis. Aude 
-sen, oude kennissen. # By, bLiffen - retje, 
wazze, bij , buiten kennis, bewustzijn ra-
ken , zijn . Yn - retje mooi .. . , - kreje oon 
... , <Fr.> kenni s krije oan ... ; in kennis 
komen met ... , persoonlijke omgang krij-
gen met ... - met je mooi ... , kenni s ma-
ken met .. . 

'kinteken, s. n. Kenteken ; kenteken , ken
merk. 

'kintekenbewys, s.n. Kentekenbewiis; ken
tekenbewijs. 

'kintering, [kIntaru]] s. m., ·en. Krieming; 
kentering. 

'kinterje, [klntalja] v., kintere, kintere. 
Krieme; kenteren. It -n fan 'e teeën, het 
kenteren van de getijden. 
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'kyntjen, [kintjen] s.n . ... , kyntjes [kin
tjes). Kynsensfet ; botervat (voor 20 kg. 
boter). 

'kypkairel, [kip)- s.m .... . Kuorkerinder ; 
marskramer (vgl. Gronings kiepkeerl 
'marskramer'). --+ omroonder. 

'kirmje, [klrmje] v. , kirme, kirme; 'kerm
je, [hrmje) v., kenne, kerme. Kermje, 
kjirmje; kermen. 

'kysflaask, [kis)- s.n. Toskflêsk; tandvlees. 
kist, [kist] s. f. , -eo Ki ste; kist. 
'kistje, [k1sjeJ v. , ik kistje [klsje], do 

kisIesIe , hy kisIe , wy, j e, jimme, jà kistje 
[klsje) ; kiste, kisIe. Kistje; kisten, in de 
doodkist leggen (van een lijk). 

'kist jen, [klsjen) s.n., kistjes [kIsjes). 
Kistje, ki stke; kistje. Kistjes, kistjes, sol
datenschoenen. 

kit, [kit) s.f., -Ie. (Koale)ki t; kit, kolenkit. 
'kytelich, adj. , --+ kydelich. 
'kytelje, v. , --+ kydelje. 
'kyvit, [kivIt] , [ki vet) s.m. «Ned.) , -ten 

[ki vIten] , -s [ki vets) ; keeft, [ke:ft) s.m. 
... , -en. Ljip; kievit. - , liep. 

'klaarkje, [k1a:rkje] v., klaarke, k1aarke ; 
'klairkje, [klairkje] v., klairke, klairke; 
'klarkje, [klarkje] v. , klarke , klarke. 
Kl earj e; klaren, schoonmaken. De piip -, 
de (tabaks)pijp doorhalen, uithalen , rei
nigen van as en roet. - , piipeklaarkje, UI
k/aarkje. 

kla'batterje, v., --+ k/awallerje. 
klacht, [kliixt) s.m. , -en. Klacht ; klacht. 
'klachtebuek, [kliixte)- s. n. Klachteboek; 

klachtenboek. 
klad, [kliit) s.m. , -den [kliiden) . 1. Kladde; 

klad, eerste, voorlopige versie van een 
schri ftelijk stuk. 2. in : De - sit deryn, de 
klad zit erin , de zaak fl oreert niet (meer) . 

'kladblak, s.n. Kladblok; kladblok. 
'kladbuek, s.n. Kladboek; kladboek. 
'kladpapier, s. n. Kladpapier; kl adpapier. 
'klagerich, adj ., --+ klagerich. 
'klainbassel, [klaim)- s.m. Kleanboarstel ; 

kleerborstel, klerenborstel. 
'klaine, [klaineJ s.plur. Klean; kleren, kl e

ding, kledij . Wiete, drûgge, smarge, 
schiene -, natte, droge, vuile, schone kle
ren. Aude, ne je -, oude, ni euwe kleren. 
Deize, snaunze -, daagse, zondagse kle-

kl air 

ren. In pak -, een pak kleren. # Yn 'e -
wazze, in de kleren zijn , aangekleed zijn 
(na de nacht). Swets yn 'e - wazze, in het 
zwart gekleed zijn , zwarte kl eren dragen. 
--+ swels. Hy kruep mooi - en al op bed, 
hij kroop met kleren en al, met zij n kie
ren aan in bed. De straunroonders hew
we dy nacht nel ût Ie - wein, de jutters 
zijn die nacht niet uit de kl eren geweest, 
zijn die nacht niet naar bed geweest. It 
rake myn kaude - nel, het raakt mijn 
koude kleren niet, het laat me onverschi l
li g. - , kaud. 

'k1aingeree, [klajl)]- s.n. Kleanguod, kl ean
spul ; losse, verspreid liggende kleding
stukken. 

'klainhanger, [klain)- s. m. Kleanhinger ; 
kleerhanger, klerenhanger. 

'klainkast, [klailJ] - s.m. Kleankast; kleer
kast, klerenkast. 

'klainmöker, s.m. , --+ kleermaker. 
' klainrak, [klai n)- s.n . Droechrak; droog

rek, linnenrek. --+ druchrak, rak . 
klair, [klair) adj . & adv., -der, -sI. Klear ; 

klaar. 1. helder. De oe, in -en 10ft, de, een 
heldere, klare, onbewolkte lucht. De 10ft 
is, stie -, er is een heldere, klare, onbe
wolkte luch t. lil -en winterdei, een hel
dere wi nterdag. -e eigen, klare, heldere 
ogen . De son schynt -, de zon schijnt 
klaar, helder. Dat stie my nach - f eur de 
geest, dat staat me nog helder voor de 
geest, dat heri nner ik me nog levendig. 

JJat wet ik nach -, <Fr.> dat wit ik noch 
lea r; dat weet ik nog heel goed, dat her

inner ik me nog levendig. -e taal, klare, 
heldere, ondubbelzinnige taal. Dat is 
(nachal) -, dat is (nogal) duidelijk. 2. (al
leen in predicatief gebruik) gereed voor 
het gebruik; afgewerkt, voltooid. Is it 
iiten -?, is het eten klaar, kunnen we 
eten? Wy binne -, wij zijn klaar, ons werk 
is kl aar, af. Jo het it -, zij heeft het 
(werk) klaar, af. -I, <Fr.> klear! ; goed, 
o.k. , in orde. Dat is gau wier -, dat is 
gauw weer klaar, voor elkaar, in orde. 
Dat hied er so maar -, dat had hij zo 
maar, heel vl ug in orde gemaakt, voor el
kaar gekregen, klaargespeeld. As hy aiv-
mooidocht, dan is it -, <Fr.> as hy ek 
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mei docht, dan is it klear; als hij ook mee
doet, dan is het wat mij betreft in orde, 
dan ga ik ermee accoord. Dy 't jild het, dy 
is -, <Fr.> dy't jild hat, dy is kl ear; wie 
geld heeft, heeft het voor elkaar, heeft 
het gemakkelijk, kan doen wat hij wil. 
De tafel - satte, de tafel dekken. - sitte, 
klaar zitten (gereed zijn om met het werk 
te beginnen ; er speciaal voor zijn gaan 
zitten , inz. voor een lezing of een uü
voering). # Sà - as in klontjen, zo klaar 
als een klontje, volkomen duidelijk. -
wazze mooi ... , klaar, gereed zijn met .. . , 
het genoemde af hebben. - wazze mooi 
iiten, gegeten hebben, de maaltijd genut
tigd hebben. 

'klaire, [klaira] s.m. Kleare; klare, klare 
jenever. # Aude, jonge -, oude, jonge 
klare. 

'klairebaire, [klai rabai ra] adj. Kleare
bare; klinkklaar, louter, niets dan . It is 
der - saun, het is daar klinkklaar, louter, 
een en al, niets dan zand. Dat is - eeuwn
sin, feifeling, dat is klinkklare, dat is 
enkel, niets dan onzin , verveling. It is yn 
- bûtter bakt, het is in louter, niets dan 
boter gebakken. -> klinkklair. 

'klairens, [klai ran(t)s] s.m . Klearens ; 
klaarheid, helderheid . 

'klairje, [klairja] v., klaire, klaire. Klear
je; klaren. 1. klaarspelen. Se hewwe it 
klaire, ze hebben het geklaard, klaar
gespeeld. 2. * helder maken ; helder wor
den . ft gemûed het him klaire , men heeft 
zijn gemoed bevrijd van, men wordt niet 
meer geplaagd door allerlei naargeestige 
gedach ten. De loften binne klaire, de 
lucht is opgeklaard. - , opklairje. 

'klairjiet, adj. Klearljocht; klaarlicht. # Op 
-e dei, op klaarlichte dag. 

'klairkje, v. , -> klaarkje. 
'klairkomme, onregelm.v. Klearkomme; 

klaarkomen, gereedkomen. Haud ne maar 
op, dà komste fandei lach nel mai r klair, 
houd nu maar op, je krijgt je werk 
vandaag toch niet meer kl aar. It komt wal 
klair, het komt wel goed, in orde. Sà 
komt it net klair, zo, op deze manier 
komt het niet goed, zo gaat het mis. # -
mooi ... , klaarkomen met ... , ... afmaken, 
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voltooien. 
'klairleze, onregelm.v. Klearlizze; klaar

leggen. 
'klairrnetje, onregeLm.v. Kleanneitsje; klaar

maken , gereedmaken. Iiten -, eten klaar
maken, (toe)bereiden . De reddingsbeut -, 
de reddingsboot in gereedheid brengen . 
Dy -, zich klaarmaken, de toebereidselen 
treffen voor de een of andere onderne
ming (met name wat betreft kleding en 
andere uitrusting). 

'klairspylje, v. Klearspylje; klaarspelen, 
klaren. 

'klairstain, onregeLm. v. Klearstean ; klaar
staan , gereedstaan. De tafel stie klair, de 
tafel , het eten staat klaar. Se stûegen al
tyd klair om ûs te hilpen, se stûegen al
tyd feur ûs klair, ze stonden altijd klaar 
om ons te helpen , ze stonden altijd voor 
ons klaar, ze waren te allen tijde bereid 
ons te helpen . 

'klairte, [klairta] s. m. Klearens; klaarte, 
helderheid. 

'klaiver, [klaivar); 'klaver, [kla:var] ; s.m. 
Klaver; klaver ; inz. voor: rode klaver ; 
ook voor: klaveren , alle speelkaarten in 
het kaartspel met een zwart klaverblad 
erop. - is troef, klaveren zijn troef, klaver 
is troef. # Raide -, rode klaver. - , ympe
blom. Wyte -, witte klaver. -> schiepe
blom. -> pûsjes. 

klaiver'aas, s.m. Klaveraas; klaverenaas, 
klaveraas. 

'klaiverbled, s.n. Klaverblêd ; klaverblad. 
'klaiverblom, s.f. Klaverblom ; klaver

bloem. 
klaiver'fjeeuwr, s.m. Klaverfjouwer; kla

vertjev ier. 
'klaiverfjild, s. n. Klaverfjild ; klaverveld . 
klak, [klak] ; klok, [klok] ; s. f. , kl6ke [kb:

ka] (alleen bij de vorm klak) .... , -ke. 
Klok; klok, uurwerk. De - lieuwde, de 
klok luiden. De - lieuwdt, slacht, tikt, de 
klok luidt, slaat, tikt. Op 'e - sjain, op de 
klok kijken (om te weten te komen hoe 
laat het is) . In Friesk -, een Friese klok. # 
Dat klinkt as in -, dat klinkt als een klok. 
Se slaie op ineeuwr as klakke , ze bakken, 
slaan op elkaar in . Jà binne oon 'e -, z ij 
zijn in ondertrouw gegaan, zij hebben 
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zich in ondertrouw op laten nemen ...... 
brudstrienen, eeuwndertreeuw, gebod, 
klippe, aanteken je, timpe. Wat aan 'e 
gotte - hingje, iets aan de grote klok han
gen, iets alom bekendmaken. Hy het de -
lVa l lieuwden heersd, maar hy wet net 
wer't de klepel hange, hij heeft de klok 
wel horen luiden, maar hij weet niet 
waar de klepel hangt. As de - slacht en 
de hieulVn blaft, blieulVt dyn gesicht so 
sta in, als de klok slaat en de hond blaft, 
blijft je gezicht zo staan (volksgeloof). 

'klakhós, s.n . Klokhus; klokhuis, zaad
hui sje van appels en peren. 

'klakjen, [klakjan] s. n., klak jes [klakjas]. 
Liderke, maarteblomke; sneeuwklokje. 

'klakke, [kl äka] v., klakte, klakt. Klakke, 
ketskje; klakken, een klappend geluid 
met de tong maken. 

'klakkeblom, [klaka]- s.f. Akkelei; akelei. 
'klakkespil, [kläka]- s.n. Klokkespul ; klok

kenspel. 
'klakkestuel, [klaka] - s.m. Klokhus; klok

kenstoel. 
'klakketeeuw, [kläka]- s.n. Klokstou; klok

kentouw. 
'klaklieuwde, v. Klokliede; de klok luiden. 

De kaster wie aan it -n, <Fr.> de koster 
wie oan it kloklieden; de koster was de 
klok aan het luiden . By de uttings wedt 
der klaklieuwd, <Fr.> by de begraffeni s 
wurdt der kloklet ; bij de begrafenis wordt 
de klok geluid. 

'klaklieuwden, s. n. Kloklieden ; kl okgelui . 
'klaklieuwder, -[li.\;Idar] s.m., -s. Klok

!ieder; klokkenluider. 
klaks'wicht, [klaks]- s. n. Klokswicht; 

gewicht van een klok. - , j okkei, wicht. 
klam, [klam] adj . Kl am; klam, vochtig 

aanvoelend, plakkerig. - fan ir swir, klam 
van het zweet. ..... swit. 

klam, s.m., - , klem. 
klamp, [klamp] s. m. & s. f. , -en (als s.m.), 

-e (als s.f.). Klampe; klamp. 
'klamphouwer, -[h a. \;Iar] s. m. <zeldz.>, -s. 

Kneukelbouwer; beunhaas, kruk, knoeier. 
'klander, [klandar] s. m. , -s. Myt; mijt, 

parasitisch levend diertje; ook voor: het 
door dit diertje veroorzaakte bederf in 
etenswaar. - , miet. 

klaptafel 

'klanderje, [klandarje] v., klandere, klan
dere. Mytsje; mijteren, door mijten aan
getast zijn (van etenswaar). 

klank, [klal)k] s.m., -en. Klank; klank, 
(waarneembaar) geluid. 

k1ank(en), ..... klinke. 
klant, [klant] s.m., -en. Klant; klant. 
klap, [klap] s.f., -pe. Klep; klep, over

slaande sluiting; ook voor: vooruitste
kende rand aan een pet. ' klep. 

klap, [klap] s.m., -pen. Klap; klap, klop, 
slag; ook voor: het door deze slag ver
oorzaakte geluid. 

'klapje, klapje] v., ik klapje, do klopeste 
[kl:l :peste], hy klope [kl :l:pa], lVy, je, 
j imme, j à klapje; klope, klope. Klopje; 
kloppen. Hy klope op 'e daar, hij klopte, 
tikte op de deur (als teken dat hij binnen
gelaten wilde worden). Der wes klope, er 
werd (op de deur) geklopt. Jo fee lde it -n 
fan har hets, zij voelde het kloppen, 
slaan van haar hart. ..... kleeuwe. In ooi -, 
een ei kloppen, klutsen. De syfers maffe 
-, de cijfers moeten kloppen, overeen
stemmen. Dat k16pe net, dat klopt niet, 
dat is niet in orde. 

'klappe, [klape] v., klapte, klapt. Klappe; 
klappen, het geluid van een klap of van 
meerdere klappen geven; ook voor: ap
plaudiseren . ..... m akke, swyp. 

'klapper, [klapar] s. m., -s. Klopper; klop
per. 

'klapper, [klapar] s.m., -s. Klapper; klap
per, register, index. 

'klapperje, [kl aparja] v. , klappere, klap
pere. Klapperje; klapperen, een telkens 
herhaald klappend geluid maken. De 
daar stie to -n, de deur staat te klappe-
ren. slamme, wiinigje . 

'klappers, [kl apa(r)s]; 'kleppers, [klf:
pa(r)s]; s.plur. Klepperhoutsjes, kl ap
houtsjes; kleppers, kl epperhoutjes, cas
tagnetten. 

'klapreus, s.f. Kl aproas ; klaproos . ..... ma
nekap . 

'klapscheet, s. m. In : ale klapscheten, 
<Fr.> alle klapsketen; (om) iedere klap
scheet, om de haverklap. 

'klapstuel, s.m. Klapstoel; klapstoel. 
'klaptafel, s.f. Klaptafel; klaptafel. 



klarkje 

'klarkje, V. , -> klaarkje. 
klas, [klas] s. m., -sen; klasje, [klasje] s.m. 

& s.n., -s. Klasse; klas, klasse (op een 
school) . 

klas, [klas] s.m. In : In - yn 'e hakken krej e, 
het onderwerp van kwaadsprekerij zijn. 
Jà krygen in - yn 'e hakken, er werd over 
hen geroddeld , er gingen vreemde praat
jes van hen. 

'klasje, s. m. & s. n., - , klas. 
klasse'mint, [klasemlnt] s.n ., -en. Klas

semint; klassement. 
klas'syk, [klasik] adj . Klassyk; klassiek. 
klau, [kla.!.!] s.m., -wen. Klau; klauw (in

trekbare nagel van roofdieren en roof
vogels; krab met zo'n nagel; schram ten 
gevolge van zo'n krab). Wat er yn 'e -wen 
het, lat er net wier las, wat hij in zijn 
klauwen , in zijn macht heeft, laat hij niet 
weer los. De bemanning wes ut de -wen 
fan de deud red, de bemanning werd uit 
de klauwen, de macht van de dood gered. 
Jà kriech in - fan de kat , zij kreeg een 
klauw, krab van de kat. 

klau, [kla.1:.l] s.f. , -we. Klau(we(r)); tuin
hark. - , tieuwnklau. 

'klauhommer, s.m. Klauhammer; klauw
hamer. 

'klauterje, [kla.1:.lterje] v. , klautere, klaute
re; 'kleeuwterje, [klf: .!.!terje] v., kleeuw
tere , kleeuwtere. Klatterje, kl auwe; klau
teren . 

'klauwe, [kla .1:.le] v., klaude, klaud. <Fr.:> 
Klauwe.I.klauwen , krabben . Hy klaude 
him op 'e rech, hij krabde zijn rug. 2. 
met de klauw werken , harken ; vandaar 
ook: (als met de klauw) bijeenschrapen. 
3. met korte, vlugge streken en met 
zwaaiende armen schaatsen (wat voor 
gebrekkig doorgaat). 4. druk bezig zijn. 
Wy hewIVe de hele dei klmld en dien, we 
zijn de hele dag druk in de weer geweest 
(met de grote schoonmaak bijv. ). # Der 
-n oon hawwe, <Fr.> der klauwen oan 
hawwe; het met moeite voor elkaar kun
nen krijgen , het nauwelijks kunnen doen . 
Hy hie der -/1 oon om syn bruer by tà 
hauden, hij kon zijn broer maar met 
moeite bijhouden, hij moest zijn uiterste 
best doen om zijn broer bij te kunnen 
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houden. 
'klaver, s.m., -> klaiver. 
kla'watterje, [klavaterje] , [klevaterje] v., 

klawatfere, klawatfere; kla'batterje, 
[kl abaterje], [klebaterje] v. , klabaffere, 
klabaffere. Oangean; kl abetteren, druk 
zijn en daarbij veel lawaai maken (van 
kinderen). levenje, oongain, optille. 

kleed, [kle: t] s.n., kleden [kle:den]. Kleed; 
kleed. -> gedyn. 

'kleedjen, [kle:tjen] s.n ., kleedjes [kle:
tjes]. Jûpe; jurk, japon. In katuenen -, een 
katoenen jurk. 

'kleenjild, [kle:n]- ; 'klienjild, [kli .en]-; 
s. n. Lytsjild ; kleingeld. -> lytjjild. 

'kleermoker, [kll.erm::>:ker] (<Ned.); 'klain
moker, -[m3:ker] <zeldz.> ; s.m. , -s. 
Kleanmakker; kleermaker. -> snyder. 

kleeuw, [klf:. !.!] S. 01 . Reis, oplawibus; op
stopper. f reet, kiize, peut. 

' kleeuwe, [klf:. !.!e] v., kleeuwde, kleeuwd. 
Slaan; slaan , kloppen . Jà kleeuwden 
mooi de fust op tafel, zij sloegen met de 
vuist op tafel. In stok reidsukker fyn -, in 
rut stokken -, een klomp rietsuiker fijn 
slaan , een ruit stuk slaan. De beut is op it 
straun, dwas feur de haven kleeuwd, de 
boot is op het strand, dwars voor de 
haven geslagen, geworpen. By it himmel
j en wezzen de takkens en de striesakken 
gued kleeuwd, bij de grote schoonmaak 
werden de dekens en de strozakken goed 
(uit)geklopt. Mem kleeuwde Tjeers op 'e 
billen, moeder gaf Tjeerd een pak voor 
de billen. It hets, de hommer kleeuwt, het 
hart, de hamer klopt. Wat kleeuwt jà 
beut, wat slaat het water tegen die boot. 
-> klapje, slaan. 

kleeuwn, [klf:. !.!n] s.n., -en . Kleaune; 
kluwen, bal van opgewonden garen , 
touw, e.d. In - j en, teeuw, een kluwen ga
ren , touw. In - tabak, een rol tabak, ta
baksbladeren. 

k1eeuwn, -> klieuwe. 
'kleeuwterje, v. , -> klauterje. 
klef, [kid] adj . « Ned.). Kliemsk; klef, niet 

goed doorbakken . - , kliemsk. 
klei, [kif: . il s.f., -eo Kladde; klis, klit , kle

verig bloemhoofdje van het kliskruid . 
klei, [klf:. l] s.f., ·e. 1. Klei, klie; teen, 
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teen vormig uitsteeksel onder aan de 
vaarboom. --> tain. 2. Iytse klei; bijklauw, 
bij h oef. 

' kleie, [kh:.ia] onregelm.v., ik klei, dà 
klogeste [kb:gasta], hy kloge [kl ::J:ga], 
lVy, j e, jimme, jà kleie; kLOge, kloge . 
Kleie; klagen. Wy meie net -, wij mogen 
niet klagen, wij hebben niet te klagen, 
het gaat ons redelijk goed. # - ieulVr, kl a
gen over. --> bien, kl ieme, need. 

klei'neerje, [k1e.inI.arja] v. , kleinere, klei
nere. Leechlizze; kleineren. 

klein'serich, adj. , --> klienserich. 
klem, [klem); klim, [klIm] <zeldz.>; 

klam, [klam); s.m. Klam; klem, nadruk; 
ook voor: klemtoon . # Mooi -, met klem, 
nadrukkelijk. Wat mooi - ferbiede , nai
me, seze, iets met klem verbieden, noe
men, zeggen. 

klem, [klem] s.m. Klam ; klem (kiem
kracht ; knellende greep; voorwerp om 
mee te klemmen). # Yn 'e - siffe, klem 
zitten, vastgeklemd zitten . 

'klemme, [klema] v. , klemde, klemd. 
Klamje; klemmen. 

klep, [klep] s.f., -pe. Klep; klep (bijv. in 
een pomp). --> klap . 

'klepel, [k1e:pal] s.m., -s. Bingel; klepel. --> 

klak. 
'klepkuer, s.m. Flapkoer; klepmand. 
'kleppe, v. , --> klippe. 
'klepperje, [kleparja] v., kleppere, kleppe

re. Klepperje; klepperen . 
'kleppers, s.plur. , --> klappers. 
klets, [klets] s.m. , -en. Klets; klets, klap, 

slag. 
klets, [klets] adj. (alleen als naamwoorde

lijk deel van het gezegde). Klets; klets, 
kletsnat. --> kletstrochwiet. 

' kletse, [k1etsa] v. , kletste, kletst. Kletse; 
kl etsen. 1. het geluid 'klets' laten horen : 
vandaar ook: hard gooien , smijten . 2. 
babbelen (veel praten over dingen van 
weinig belang; keuvelen, gemoedelijk 
praten ). 

'kletse, [k1etsa] v., kletste, kletst. Keatse
balje, heinebalje; kaatsen, kaatseballen. 
--> kaatse . 

'kletsebal, s.m. Keatsebal, heinebal ; kaat
sebal , kleine elastieken bal waarmee kin-

kleursde 

deren spelen . - ) kaatsebal . 
'kletskap, s. m. Kletskop; kletskop, zeer 

hoofd; vandaar ook voor: iemand met 
een kletskop. 

'kletspraat jen, s. n. Kletspraatsje; klets
praatje, beuzel praatje. 

'kletstrochwiet, adj. Kletstrochwiet; door
nat, druipnat, kletsnat. --> klets, dong
trochwiet, druptrochwiet, klVatstrochwier, 
streeuwltftrochlviet. 

'kletterje, [k1etarja] v., kle ffere, kleffere. 
Kletterje; kletteren. De ry n klettere tjin Ie 
glêzen, op Ie stinnen, de regen klettert 
tegen de ruiten , op de stenen . 

kleur, [klö.ar] s.m. (met het art. it in een 
vaste verbinding), -en, -e <zeldz.>. Kleur; 
kleur. Beeuwnt, grien, raid fan -, bont, 
groen, rood van kleur, bont, groen, rood 
gekleurd. Yn felle, fyne, safte, tere, wair
me kleuren, in felle, fijne, zachte, tere, 
warme kleuren , tinten. # ft hie ole kleu
ren fan de rynboge, het had alle kleuren 
van de regenboog, het was zeer bont van 
kleur. - bekinne, kleur bekennen , duide
lijk voor zijn mening uitkomen. In - kre
j e, een kleur krijgen, blozen. It - schait 
him heich, hij kreeg (plotseling) een hoog
rode kleur. - ) geur. 

'k1eurbuek, s. n. Kleurboek; kleurboek. 
'kleurdeus, s.f. Kleurdoaze; kleurdoos. 
'kleure, [klö.ara] v., kleursde [kIö.azda] , 

kleurs( d) [k1ö.as(t»); 'kleurje, [klö.arja] 
v. <zeldz.>, kleure, kleure. KleurU)e; 
kleuren. De ben hewwe in print kleurs(d), 
de kinderen hebben een prent gekleurd. 
De blome kleure it fjild, de bloemen 
kleuren , geven kleur aan het veld. It fjild 
kleurt fan de blome, het veld kleurt, 
krijgt kleur van de bloemen. Kleursde 
lampe, gekleurde lampen. 

'kleureblyn, adj. Kleureblyn ; kleurenblind. 
'kleurecht, adj. Kleurecht ; kleurecht. 
'kleurich, [kIö.arax] adj . Kleurich; kl eurig. 
'kleurje, v., --> kleure. 
'kleurkryt, s. n. Kleurkryt ; kleurkrijt. 
'kleurling, [k1ö.arll.Jj] s.m., -en. Kleurling; 

kleurling. 
'kleurpatlaid, s. n. & s.m. Kleurpoatlead; 

kleurpotlood. 
k1eurs(d(e», - ) kleure. 



kleursel 

'kleursel , [klö.a(r)sal] s.n. , -s. Kleursel; 
kleursel. 

'kleurstaf, s.m. Kleurstof; kleurstof. 
'kleuster, [kl ö:star]; 'klooster, [klo:star] 

«Ned.); s.m., -s. Kleaster; klooster. 
'kleusterling, [klö:starlIu] s. m., -en. 

Kleasterl i ng; kloosterl ing. 
kleut, [klö:t] s.m. , -en. Kloat; kloot. De -

fa n 'e flagemast, de (platronde) knop aan 
de top van de vlaggenmast. De - f an de 
kluet, de druif, de kloet, de (platronde) 
knop aan het boveneinde van de vaar
boom. - , dru! 

'kleutsak, s.m. Kloatsek; klootzak. 
'kleve, [kle:va] v., kleefde, kleefd. Kleve; 

kleven. # - oon ... , kleven aan ... 
'klever, [kIe:var] s.m., -s. Knop oan de kas

tanjebeam; knop aan de kastanjeboom. 
'kleverich, [k1e:varax] adj . Kleverich ; kle

verig, plakkerig. 
'klieme, [k1i .ama] v., kliemde, kliemd. 

<Fr. :> Klieme. 1. <zeldz.> kleven. 2. te
men, zeuren. # - as klooi, een erg kle
verige massa vormen . - en kleie, <Fr.> 
k1eie en k1ieme; zuchten en klagen. 

kliemsk, [k1i.am(p)sk] adj . <Fr. :> 
Kliemsk. 1. kleverig, plakkerig . /n puere 
-e snoveree, een zakje kleverige snoep. 2. 
kl ef, niet goed doorbakken. De bole is -, 
het brood is klef, niet goed doorbakken. 
- , dooiïch. 

klien, [kIi.an] adj . In: Kots en - slaan, kort 
en klein , in stukken slaan. 

'klienjild, s.n. , - , kleenjild. 
klien'serich, -[sI.arax) ; klein'serich, 

[k1f:. insl.arax] « Ned.); adj. Kliensea
ri ch; kleinzerig, geen pijn kunnende ver
dragen. 

klier, [k1i .ar] s. m., -en. Klier ; kli er. 
'klieuwe, [k1i.\;la] st. v. , kleeuwn [klf: .\;ln], 

kleeuwn. Kliuwe; klimmen . Yn in baim -, 
in een boom klimmen. /n berch op -, een 
berg beklimmen, bestijgen. By in leiers 
op -, langs een ladder omhoog klimmen, 
klauteren. By de dûn op -, tegen het duin 
op klauteren. De mone, son kliewt al 
heiger, de maan, zon klimt steeds hoger 
aan de hemel. Ut 'e stilte klieuwe ge
beden, lieten, uit de stilte rijzen, stijgen 
gebeden, liederen (omhoog). 
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'klieuwpail, s.m. Kliuwpeal; klimpaal. 
klieuws, [kIi.\;ls] s.m. & s.f., klieuwzen [kli.],I

zan] (als s.m.), klieulVze [k1i . \;l za] (als 
s. f.). Klûs; klui s. 

'klieuwsgat, s.n . Klûsgat; klui sgat (van 
een schip). 

'klieuwster, [kli.\;lstar] s.m. *, -s. Kluster; 
klui ster, boei. 

'klieuwteeuw, s.n . Kliuwtou; klimtouw. 
'klieuwzener, [k1i .\;l zanar] s.m., -s. Klû

zener ; kluizenaar. 
klift, [klIft] s.m., -en; 'klifte, [klIfta] s. m., 

-no Klif; klif, verheffin g van de bodem; 
inz. voor: duin. 

'klif te, [klIfta] s. m. Klibbe; homp, groot en 
dik stuk. # /n - f an in ben, <Fr.> in bern 
as in blok; een brok van een kind, een 
stevig gebouwd en uit de kluiten gewas
sen kind . 

'klif te, s.m., -+ klift. 
klik, [klik] s.m., -ken. Klik; klik, kort, vrij 

hoog, metaalachtig geluid. 
klyk, [klik] s.m., -en. Kliber; kliek, coterie, 

clan . 
'klykjen, [klikjan] s.n ., klykjes [klikjas]. 

Klikje, krouske; kliekje, overschot van 
een maaltijd . 

'klykjesdei, s.m. Klikjedei; kliekjesdag. 
'klikke, [klIka ] v., klikte, klikt. Klikke; 

klikken. 1. een kort, vrij hoog, metaal
achtig geluid geven. 2. verklikken wat 
een ander misdaan heeft . 

'klikklakje, [kIlk1äkja] v., klikklakke, klik
klakke. Klikkebikje, klikkerje; klikklak
ken. 

kly'maat, [klima: t] s.n . Klimaat ; klimaat. 
'klimmer, [kllmar]; 'klimmerbaim; s.m. 

Klimmer(beam); klimmer, klimop. Us 
mem \Vue altyd al in - by it hus op haw
we, mijn moeder wilde altijd al een klim
op tegen het hui s hebben . 

'klimmerbaim, s. m., -+ klimmer. 
'klimmerbaimbled, s.n., -+ klimmerbled. 
'klimmerbied; 'klimmerbaimbled; s.n. 

Klimmerblêd; klimopblad. /n sak mooi 
-den hienen de ben feurhanne wal as 
bed, een zak met klimopbladeren hadden 
de kinderen vroeger wel als bed. 

klink, [klIuk] s.f. , -eo Klink; klink, deur
klink. # AI myn jild gie ieuwr de -, al 



ps 
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mijn geld raakt op, ik raak door al mijn 
geld heen . 

'klinke, [kl4Jka] st.v. , klank [klfuJk], klan
ken [klalJkan]. K]jnke; klinken, (een hel
der) geluid geven. --> klak. 

'klinker, [kIlIJkar] s.m., -s. Lûd (in bet. 1), 
k1inkert (in bet. 2) ; kli nker. 1. k1inklet
ter, vocaal. 2. hardgebakken (straat)
steen. 

'klinkklair, adj . Klinkklear; klinkklaar, 
louter, niets dan. It isfan - geeuwd, het is 
van klinkklaar, louter, niets dan goud. 
Dat is -e eeuwnsin, feife ling, dat is 
llinkklare, dat is enkel, dat is niets dan 
onzin , verveling. --> klairebaire. 

klip, [klIp] s. m., -pen. 1. (Draai)waarle; 
wartel, wervel, draaibare houten grendel. 
- , warrel. 2. knip; knip, schui f, plat 
grendeltje (bijv. op een deur of luik). 

klip, [klIp] s.m., -pen. Klippe; llip. 1. in 
zee uitstekende steile rotspunt. 2. gemet
seld ondersteuningssruk. # Tjin de -pen 
oon, op liige, tegen de klippen op liegen. 
Twisken de -pen troch siile, tussen de 
klippen door zeilen, de moeilijkheden be
hoedzaam ontwijken (en zo in zijn opzet 
slagen). 

klip, [klIp] s.m. Klik; klik, voorslag van 
uurwerk (enige mjnuten voor het eigen
lijke slaan) . De - fan 'e klak, de klik, 
voorslag van de klok. 

'klippe, [kIlpa] v., klipte , klipt; 'kleppe, 
[k18pa] v., klepte, klept. Klippe; kleppen, 
(van een luiklok) het specifieke geluid 
geven dat ontstaat doordat de klepel 
steeds tegen dezelfde wand slaat. - , 
brudstrienen, timpe. 

'klipper, [klIpar] s.m., -s. Klipper; klipper, 
bepaald soort snel zeil schip. 

'klofte, [klofta] s.m., -no Kloft; menigte. In 
- fo lk , een menigte (mensen), een (grote) 
groep mensen . In gotten - dune, een gro
te groep duinen . 

'kloger, [k1::J:gar] s.m. , -s. Klager; klager. 
'klogerich, [kl::J:garax] ; 'klagerich, [k1a:

garaxJ; adj. Kleierich , k1iemericb ; klage
rig. 

k1öge(ste), - , kleie. 
klok, [klok] s.m., -ken. Klok; klok, slok, 

teug. De gleizen wezzen yn ien - leech-

klonterje 

dranken , de glazen werden in één teug 
leeggedronken. --> suuch, teuch. 

klok, s.f., --> klak. 
k1öke, - , klak. 
'klokke, [kloka] v., klokte, klokt . Klokke; 

klokken , het geluid maken dat bijv. door 
het leegschenken van een fles veroor
zaakt wordt; vandaar ook: hoorbaar slik
ken . 

'kJomkachel, [klom]- s.m. Klomkachel; ko
lomkachel. 

klomp, [klomp] s.m., -en. Klomp; klomp, 
holsblok, houten schoen. # Se hewwe har 
salm yn 'e -en schyten, ze hebben zich
zelf nadeel berokkend, ze hebben iets ge
daan dat nadelig voor hen zelf uitpakt. - , 
hantjemieter, neus. 

'klompe, [klompa] s.m., -no Klompe; klomp, 
groot vormloos stuk (van het een of an
der). 

'klomp(has)sak, s.m. Klompsok; klomp
sok. 

'klompje, [klompja] v., klompe , klompe. 
Klomp(k)je; klossen , op hoorbare wijze 
op klompen lopen. Wy heersden him 
troch de huzen -n, wij hoorden hem door 
de steeg (tussen de huizen) klossen. 

'klompmoker, -[m::J:kar] s.m. , -s. Klomp
makker; klompenmaker. 

'klompschóen, s.m. Klompskoech; klomp
schoen. 

'klonderje, [klondarja] v. , klondere, klon
dere. Boldelje; bulderen. It -n fan de 
brauning, het bulderen, razen van de bran
din g. It k/ondere op 'e scharstien, de 
storm staat bulderend op de schoorsteen . 
De tonger klondere yn 'e fierte , de don
der rommelt in de verte. --> romme/je. De 
wooin klondere feurby, de wagen den
derde voorbij . It -nfan sjotten, het gebul
der van kanonvuur. Jà k/onderen op 'e 
seeuwder, het dreunde op zolder van hun 
heen en weer lopen. - , bere, bolder je, ra
ze. 

'klonte, [klonta] s. m., -no Klonte; klont. 
'klonterich, [klontarax] adj . Klonterich; 

klonterig . De bree, it mal is -, de pap, het 
meel is klonterig. 

'klonterje, [k1ontarja] v., klontere, klonle
re. Klonterje; klonteren. 



klontjebole 

'klontjebole, s. m. Klontsjeb6le; fijn witte
brood, met o.a. sukade en kandijgruis 
erin. 

'klont jen, [klont jen] s. n., klontjes [klon
tjes] ; 'kltmtjen, [klüntjen] s.n. , kliintjes 
[klüntjes] . Klontsje; klontje, kandijklon
tje. Tee mooi in -, thee met een klontje. 
--+ klair. 

'klontjesgrós, s.n. Klontsjegrus; kandij
gruis, klontjesgrui s. 

'klontjessUkker, s.m. Klontsjesûker; kan
dij suiker, klontjessuiker. 

klooi, [klo:iJ s.m . Klaai ; klei. --+ klieme. 
'klooie (dy), [klo:ie] V. , klooide, klooid. 

(Jin) klaaie; (zich) kleden . # Dy, ien -
mooi .. . , zich, iemand kleden met ... , (ie-
mand) ... aantrekken. Dy - op .. . , zich 
kleden op ... , bij het zich kleden rekening 
houden met ... Tjald kinne wy us op -, 
kou daar kunnen we ons op kleden . 
Klooid yn ... , gekleed in ... , met de ge
noemde (soort) kleren aan. 

'klooigreeuwn, s.m . Klaaigrûn ; kleigrond. 
'klooiïch, [klo.iex] adj. KJaaiïch ; kleiig, 

kleiachtig. 
kloop, [klo:p] s.f. & s. m. , klope (als s.f.), 

klopen (als s.m.) . Slaai; sleg, slegge. 
'klooster, s.m., --+ kleuster. 
k1ope(ste), --+ klapje. 
klos, [klos] s. m., -sen. Klos; klos, spoel. 
'kloskers, [kloske(r)s] s.p lur. Wäders ; 

grote, plompe voeten of grote, lompe 
schoenen. --+ baffels. 

'kloskje, [kloskje] V. , kloske , kloske. 
<Fr.:> Klotskje, kloskje (alleen in bet. 1). 
1. klossen, op zware, plompe wijze lo
pen. --+ baffelje. Hy kloske hier feurby, 
hij kloste hier voorbij. 2. klotsen (van het 
water, de golven) . It waffel' kloske, de 
golven kloskje tjin de kade, it schip, het 
water klotst , de golven klotsen tegen de 
kade, het sch ip. It waffel' kloske yn 'e 
klompen, schûene , het water sopt in de 
klompen , schoenen. --+ klotse, spulkje, 
ûtkloskje. 

klots, [klots] s.m., -en. Klotske; kalotje. --+ 

kalot jen. 
'klotse, [klotse] v., klotste, klotst. Klotskje; 

klotsen (van het water, de golven). - , 
kloskje, spuIkje. 
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'klozum, [klo:zem] s. m. & nom.prop., -s. 
Klozum (in bet. l) , Sinteklaas (in bet. 2); 
klozum (in bet. 1), Sinterklaas (in bet. 2). 
1. (als s. m. ) een verklede en gemaskerde 
man die met anderen in een groep op de 
avonden van 3, 4 en 5 december langs de 
huizen gaat op zoek naar stoute kinde
ren ; men laat op die avonden de deur op 
een kier staan en tracteert de klozums. 2. 
(als nom.prop. ; met een hoofdletter ge
schreven) Sint-Nicolaas, de goedheilig 
man (Klozum is een verbastering van 
K16s-eum 'oom Klaas'). - , Sonderklaas. 

'klozumje, [klo:zemje] v. , klozume, klozu
me. Klozumje; klozumen , op de avonden 
van 3, 4 en 5 december voor klozum 
spelen. Hy sil, jà sille fan 't jier wier -, 
hij zal, zij zullen dit jaar weer voor 
klozum spelen . 

klucht, [klöxt] s. m. , -en. Klucht ; klucht. 1. 
kluchtspel. 2. grap, vermakelijk voorval. 
In brullaft jeeUl.vt ólegerre -en, een 
bruiloft geeft aanleiding tot allerlei ver
maak. Wat binne dat feur (malle) -en, 
<Fr.> wat binne dat foar (rare) kluchten ; 
wat zijn dat voor (malle) fratsen , (vreem
de) kuren , nukken. 

klucht, [klöxt] s.m. In : - hawwe (moo i), 
plezier, lol hebben (met). Wat hewwe wy 
tjaune in - haun, wat hebben wij gister
avond een plezier, lol gehad. Wy hewwe 
sà 'n - mooi har, mooi ineeuwr, wij heb
ben, maken zo'n plezier met hen , met el
kaar. --+ nocht, pIesier, wille. 

'kluchtich, [klöxtex] adj . Kluchtich ; 
kluchtig, komiek. 

kluek, [kW.ek] adj. & adv. Flink (in bet. 
1), leaf (i n bet. 2); kloek (in bet. 1), lief 
(in bet. 2). 1. flink, fiks. Dat kiste -, dat 
kun je goed, dat doe je flink. In flage 
duekje, der binne aude seejued - yn, een 
vlag opdoeken , daar zijn oude zeelui zeer 
bedreven, heel goed in. - dwaan, flink 
doen , zijn angst niet laten blijken. 2. 
braaf, zoet (van kinderen). Dy lytje jonge 
is sà -, die kleine jongen is zo lief, braaf, 
zoet. Dà biste in - faam, je bent een lieve 
meid. 

kluek, [klü.ek] s.f., -eo (Ald)klok; kloek, 
klokhen. 
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kluet, [kW.at] s.m., -en. Kloet; kloet, vaar
boom . -> baim, spar, dnif, klei, kleut, 
tain. 

kJuet, [klü .at] s.m., -en; klut, [kl üt] s. m., 
-ten. KJut ; kluut, kluit, snipachtige waad
vogel. 

k1fune(ste), - ) klumje. 
'klfunje, [klümja] v. , ik klumje, dà klû

meste [klü:masta] , hy klûme [klü:ma] , 
wy, je, jimme, jà klûmje; klurne, klûme. 
KJomje; kl eumen. 

klfunsk, [klüm(p)sk] adj . KJomsk; kleu-
merig, kl eums, kouwelijk. 

'kloot jen, s. n. , -> klont j en. 
klut, s. m., ) klLiet. 
'klute, s. m., - ) klûtfe. 
'klutjen, [klütjan] s. n., klutjes [klütjas]. 

KJutsje; kluitje. Klutjes mal, klûtjes yn 't 
sap, klonters meel, klonters in de soep. 

kluts, [klöts] s.m. In: De - kwyt wazze, de 
kluts kwijt zijn , geheel van zijn stuk ge
bracht zijn . - ) sintrum, waai. 

'klutte, [klüta] ; 'kJute, [klü:ta]; s.m., -n o 
KJute; kluit, brok. In - deech, mode, een 
kluit deeg, modder. In sakfol -n , een zak 
kluiten, onregelmatig gevormde turven 
(van mindere kwaliteit) . # Lytje -, vlei
naam voor een klein bnd. - ) dral, jlóze, 
fodde, knotse, lammestets, pratter, strûk. 

'klutterich, [klütarax] adj. KJut(er)ich ; 
kluiterig, klonterig. Klutterige greeuwn, 
kluiterige grond. Klûtterige bree, klon
terige pap. 

'kluve, [klü :va] v., kl(tfde, khifd. KJuie; 
kluiven . 

'kluver, [klü:var] s.m., -s. KJuffok; kluiver, 
kluiffok, driehoekig stagzei l. 

'kluverbaim, s.m. KJuffokstök, klufhout ; 
kluiverboom, kluifhout. 

knaap, [kna:p] s.m., klIapen . Kn aap; 
knaap, al wat oudere jongen. 

knal, [knal] s.m., -len. Knal; knal. 
'knalJe, [knala] v., knalde, knald. KnalIe; 

knallen. 
knap, [knap] s. m. , -pen. Knop; knop. # Yn 

- stain , in knop staan, knoppen hebben 
(van bomen en planten). 

knap, [knap] adj . & adv., -per, -st. Knap; 
knap. In - faam, een knap, mooi , wel
gemaakt meisje. In - kleedjen , een nette 

knechjen 

jurk. Dat het er - dien, dat heeft hij knap, 
keurig, netjes gedaan. De huzen en pai
den seigen der - en schien ut, de huizen 
en paden zagen er net(jes), keurig en 
schoon ui t. In -pen man, een knappe, ge
leerde man. In - schrieuwster, een knap
pe, bekwame schl-ijfster. In - stok werk, 
een knap, bekwaam stuk werk. # Sà - as 
in kakstuel, oliedom. - ) (ulje)dom . 
krais. 

knap, [knap] adv. In: - en stok [stok] , 
<Fr.> mesken en knopkes; recht en ave
recht (bij het breien). 

knap, [knap] interj . & s.m. Knap; knap , 
(nabootsing van) het geluid van het bre
ken van een stij f of gespannen voorwerp. 

knap'handich, adv. Kn aphandich; knap
handig. 

'knappe, [knapa] v., knapte , knapt. Knap
pe; knappen. -> frie ze. 

'knappel, [knapal] ; 'kneppel, [km:pal] ; 
s.m., -s. Kneppel ; knuppel, korte, dikke 
stok om mee te slaan . 

'knappelje, [knapalja] v., knappele, knap
pele. Kneppelje; knuppelen, met een 
knuppel slaan. 

'knappersbosk, [knapa(r)z]- s.n. Fûkje
plant; blaasjeskruid . 

'knapstuel, s.m. Knopstoel; knopstoel. 
'knasse, v., knaste, knast. Knarse; knarsen. 

-> gnosse, kiize. 
'knaster, [knastar] so m. ~ . Knaster; ka

naster, knaster, b st of korf van vlecht
werk met een inhoud van 200 kg. (voor 
het per schip verzenden van suiker of 
tabak). 

'knaster, [knastar] s.m. Duvel; duivel. Dà 
liikeste wal in auden. - mooi dà hûemen 
op 'e kap, je lijkt wel een oude dui vel met 
die hoornen op je kop. 

knat, [knat] s.m., -ten.. Reaf; knot, streng, 
gewonden en veelal ineengedraaide 
bundel garen. In - jen, een knot, streng 
garen. In - optrale en ooftrale, een knot, 
streng opwinden en afwinden. - ) raif. 

knau, [kna. !.I] s. m. , -wen. Knau; knauw, 
harde beet. 

'knauwe, [kna.!.Ia] v., knaude, knaud. 
Knauwe; knabbelen, knagen. -> knóve. 

'knechjen, [km:xjan] s. n. , knechjes [km:x-



knecht 

jas] . Baaske; kereltje, ventje. 
knecht, [knExt] s.m., -en. Feint ; gezel, 

mannelijke bediende. De - fan in bakker, 
bieuwr, de knecht van een bakker, boer. 
Sonderklaas mooi syn -, Sinterklaas met 
zijn knecht. # De aude -, <Fr.> de iild
feint ; de duivel. Ik bin dyn - net!, ik ben 
je knechtje njet!, je hebt mij niets te com
manderen! - , fooint, knechjen. 

'knede, [kne:da] v., kneedde, kneed. Kn et
sje; kneden. 

kneep, [kne:p] s.m., knepen. Kneep; kneep, 
handigheid. # Knepen hawwe, <Fr.> 
knepen hawwe; li sti g, sluw zijn . Der sir 
'm de -, daar zit (hem) de kneep, daar 
wringt (hem) de schoen. --> knyp. 

'kneppel, s.m., --> knappe/. 
'knettel, [knEtal] s.m. <zeldz.>, -s. Gurdle; 

gordel, band om het middel (vgl. Fr. 
knettel 'kabelstreng') . War hesre der feur 
in gatten - om, wat heb je daar voor een 
grote gordel om. - , milbjaun. 

'knetterje, [knEtarja] v., knertere , knettere. 
Knetterje; knetteren. De tonger knettere , 
de donder knetterde, ratelde. 

kneu, [knö:] s. m. Knoei ; knak, knauw, be
schadiging. Us beire her in - haun, kryge, 
grootvader heeft een knak gekregen , 
heeft een knauw gehad, grootvaders ge
zondheid is geknakt. De bUechspriet het 
in (tilken) - haun, de boegspriet heeft een 
(lelijke) knauw gehad, heeft (zware) ave
rij opgelopen, is (zwaar) beschadigd ge
raakt. 

'kneuje, [knö:ja] v. , kneude, kneud. 
Knoeie; knakken, breken. Al dà swierich
heden hewwe har net - kued, al die moei
lijkheden hebben haar niet kunnen knak
ken , breken. 

kneuk, [knö:k] s.m . ...... , -en. Bonke; knook, 
bot, been . --> bonke. 

'kneukdruch, adj. Hoarndroech; kurk
droog. - , huemdruch. 

'kneukel, s.m. , - , knokkel. 
kneup, [knö:p] s.m. , -en. Knoop; knoop. In 

bienen, heeuwlen. geeuwden, si/veren -, 
een benen, houten , gouden , zilveren 
knoop. # De blauwe -, de blauwe knoop, 
het teken der geheelonthouders. Fan 'e 
blauwe - wazze, van de blauwe knoop 
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zijn, geheelonthouder zijn. Wy hewwe it 
wier after de -en, wij hebben het weer 
achter de knopen , wij hebben het eten 
weer op. Myn hier is, sit yn 'e -, mijn 
haar zit in de knoop, mijn haar is, zit in 
de war. ' beeuwn, ties, war. Yn 'e - sitte , 
in de knoop zitten, vastgelopen (en 
daardoor ten einde raad) zijn. Deis is 't 
in geeuwden - en nachrs is 't in schyr
heup, overdag is het een gouden knoop 
en 's nachts is het een stronthoop (om
schrij vi ng in de vorm van een raadsel 
van het haardvuur, dat overdag brandt of 
gloeit en 's nachts ingerekend is). 

'kneupedeus, s.f. Knopedoaze; knopen
doos. 

kneupedrooie'ree, s. m. Knopedraaierij ; 
knopendraaierij , bedriegerij . 

kneupe(ste), --> knupje. 
'kneupje, v. , - , knupje. 
'kneupsgat; 'knupsgat, [knöbz]-; s.n. 

Knoopsgat; knoopsgat. # Jà het de lippe 
op it eeuwnderste - hingjen, <Fr.> de 
lippe hinget har op it tredde knoopsgat; 
zij zit met de lip op het derde knoopsgat, 
zij heeft een enorme pruillip. 

kneust, [knö:st] s. m., -en. Oast; knoest, 
noest, kwast (in hout). --> eust. 

'kneuze, [knö:za] v., kneusde , kneusd; 
'knieze, [kni.aza] v. «Fr. ), kniesde, 
kniesd. Knieze; kneuzen. 

'knevel, [kne:val] s. m., -s. Knevel; knevel, 
snor. 

'knibbel, s. m. , --> knivvel. 
kniep, --> knype. 
'knieze, v. , - , kneuze. 
knyft, [knift] s. n., -en. Knyft ; (groot) zak

mes. 
kniin, [kni :n] s.m., -en; knyn, [knin] s.m. 

& s.f. <zeldz.>, -en (als s.m.), kniine 
[kni:na] (als s.f.) . Knyn ; konijn . # Hy kin 
wal mooi de -en rroch de trailjes, troch it 
rip iire, hij kan met de konijnen door de 
tralies eten, hij is broodmager. Hy sjocht 
derut as in struppeden -, hij is broodma
ger (Jen.: hij ziet eruit als een gevild ko
nijn ). Ir is by de -en om en oof, het is bij 
de konijnen af (gezegd van een echtpaar 
dat heel veel kinderen krijgt). --> (troch)
teelje. - , meiger. 

-
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kni ine, -> knyn. 
'kflÜneblom, s.f. Tochklaver; rolklaver. 
'kniinedagen, s.plur. Kn yntsjedagen; aan-

gename tijd van rust en ontspanning; ook 
wel voor: vakanti e. De - binne wier feu r
by, de vrije dagen zijn weer voorbij ; de 
vakantie is weer om. 

'kniinefal, s. n. Kninefel; konijnenvel. 
'kniinegat, s. n. Kninegat; konijnenhol. 
'kniineheuk, s. n. Kninehok; konijnenhok. 
'kniineruef, -[rü.af] s. n. , -rueven -[rü .a-

van]. Kninerip ; ruif aan een konijnen
bok. 

kniine(ste), - ) knynje. 
'kniinje, v. , - ) knynje. 
knik, [knik] s. m., -ken. Knik; knik. 1. ge

deeltelijke breuk, knak. 2. korte, snelle 
buiging van het boofd (ten teken van goed
keuring, toestemming of begroeting). 

'knikke, [knlka] v., knikte, knikt . Knikke; 
knikken (in bet. 1 en 2), knikkeren (in 
bet. 3). 1. ten halve breken , knakken . 2. 
het hoofd op en neer laten gaan (ten 
teken van bevestiging, toestemming of 
begroeting). 3. met knikkers spelen. De 
ben binne aan 't -n op 'e streek, de kin
deren zijn aan het knikkeren op straat. 

'knikkebalje, v., knikkeballe, knikkeballe. 
Knikkebolje; knikkebollen. - ) nikke. 

'knikker, [knIkar] ; 'knikkert, [knIka(r)t]; 
s.m., os. Knikkert ; knikker, als speelgoed 
gebruikt klein rond balletje. In gleizen -, 
een glazen knikker. 

'knikkert, s.m. , - ) knikker. 
'knikspeur, s.n. Knikspoar; knikspoor, 

kuil in een klei- of zandweg. 
'knikstaach, s.m. Knikstaach ; knikstag. 
knyn, s. m. & s.f. , -> kniin. 
'knynje, [kninja] V. , ik knynje, do kniineste 

[kn i:nasta] , hy kniine [kni :na] , wy, je, 
j imme, jà knynje; kniine, kniine; 'kniin
je, [kni :nja] V. , kniine, kniine. Knine
strüpe; konijnen strikken . Se wiene der 
aan 't on, ze waren daar strikken voor 
konijnen aan het zetten . struppelje. 

knip, [knIp] s. f. , -pe. Knip; knip. 1. de 
bandeling van één keer knippen; een 
snede met een schaar of tang gemaakt. 2. 
kort, knappend geluid, gemaakt door een 
vinger vanaf de duim ergen s tegen aan te 

knypsk 

laten sprin gen. 3. toestel voor bet vangen 
van vogels, vogelknip (zie echter ook 
muzeknip en roteknip ). 4. schu if, plat 
grendeltje; sluiting met een veer. 5. por
temonnee (oorspronkelijk met een knip 
als sluiting). -> beurs, pang. In beus gat 
-, een flin k grote knip , portemonnee. # 
Hy is gin - feu r de neus wezzich, hij is 
geen knip voor de neus waard, h ij is een 
vent van niets. 

knyp, [knip] s.m ., -en. Kn yp; kneep, daad 
van knijpen; ook voor : overblijvend 
spoor van knijpen . # Yn 'e - sitte, in de 
knijp, in de knel , in verl egenheid zitten. 
- ) kneep. 

'knipbole, s.m. Knipböle; knipbrood. 
'knypbril, s. f. Knypbril ; knijpbril , lorgnet, 

pince-nez. 
'knype, [knipa] (onregeLm.)v., Á.'nypte, kniep 

[kni .ap] ; knypt. Knipe; knijpen, nijpen. # 
As it knypt, als het nijpt, al s het er op 
aankomt. Der tllIisken ut -, <Fr.> der ut 
knipe; uitknijpen , uitsnijden , hem sme
ren , er (stil ) vandoor gaan. -> utknype. 

'knypeich, s.m. Kn ypeach (je); knipoog, 
knipoogje. 

'knipeigje, v., - ) knypeigje. 
'knypeigje, v. , knypeige, knypeige; 'knip

eigje, v., knipeige, knipeige. Knypeagje; 
knipogen. 

'knyper, [knipar] s.m. , os. Kniper; knijper, 
wasknijper. # len de - op 'e schynen, op 
'e neus satte, <Fr.> immen de kniper op 
'e skine(n) sette; iemand het vuur na aan 
de schenen leggen . - ) waaskknyper. 

'knypkat, s. f. Knypkat; knijpkat, handdy
namo. 

'knypkuekjen, s.n. Knypkoekje; knijp
koekje, wafeltje. 

'knipmos, s.n., -> knypmos. 
'knypmos; 'knipmos; s.n. Knipmês; knip

mes. 
'knippe, [knlpa] v., knipte, knipt. Knippe; 

knjppen. It hier, de neilen -, het haar, de 
nagels knippen . Us kaartjes wezzen 
knipt, onze (trein )kaartjes werden ge
knipt. -> f rieze . 

'kniprook, s.m . ..,. . Flipjas, skoatjas; slip
jas, pandjesjas . -> slipjas. 

knypsk, [knipsk] adj. Knypsk; knijperig, 



knyptang 

gierig, vrekkig. 
'knyptang, s. f. Knyptange; knijptang, nijp

tang. 
'knipteur, s. f. 1. Husimerke; huiskrekel. 2. 

hiptuorre; kniptor. 
'knis-knas, s.n. , - , knys-knas. 
'knys-knas, [knisknas]; 'knis-knas, [knIs

kn as]; s. n. Krasbien ; kraakbeen. 
'knivvel, [knIvel] s.m. , Os ; 'knibbel, [knI

bel] s. m. <zeldz.>, os. Knibbel; knie. De 
beesten rone oon 'e -s to yn ir gos , de 
koeien lopen tot aan hun knieën in het 
gras. # Feur ien op 'e -s fale, voor ie
mand op de knieën vallen (als teken van 
verering of onderwerping). War eeuwn
der de - hawwe, iets onder de knie heb
ben, iets beheersen, iets goed kunnen . 

'knivvelhoolte, s.m. Hokse; knieholte. 
'knivvelpan, s.f. Knibbelpanne; knieschijf. 

..... knivvelschieuw. 
'knivvelschieuw, s.m. Knibbelplaatsje; knie

schijf. - , knivvelpan. 
'knobbel, [knobel] s.m., os. Knobbel ; knob

bel. 
'knobbelich, [knobelex] adj . Knobbelich ; 

knobbelig, vol knobbel s. 
'knoffelich, [knofelex] adj. & adv. Knof

felich ; gebrekkig, krukkig. - eilanders, 
gebrekkig, krukkig Schiermonnikoogs. -
schrieuwe, onbeholpen , krukkig schrij
ven , een onbeholpen , krukkige stij l van 
schrijven hebben. Ir ging olegerre wal 
wier so -, het gi ng allemaal wel weer zo 
onbeholpen, stuntelig, er werd wel weer 
zo gestunteld, geklungeld. # Ik hew knof
felige haune, <Fr.> ik haw knoffelige 
hannen ; ik heb verkl eumde handen , mijn 
handen zijn stijf van de kou (waardoor 
alles wat ik doe stuntelig gaat) . ..... srunte
lich. 

'knoffelje, [knofelje] v. , knoffeie, knoffele. 
Knoffelje; strompelen, gebrekkig lopen , 
telkens struikelend voortgaan ; vandaar 
ook: struikelen. Hy knoffele nooi hUs to, 
hij strompelde naar huis. Jo knoffele 
ieuwr in baimsprut, in srien, zij struikel
de over een grote boomwortel , een steen. 
- , hobbelje, sterrelje, srrompe/je, tjolve. 

'knoffelkont, s.m. Knoffelkont, knoffel
hakke; stoethaspel , brekebeen , kruk. 
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'knokkel, [knokel] ; 'kneukel, [knö:kel] 
.... ; s. m., os. Knok(k)el; knokkel , knokel, 
kneukel. 

' knoie, [kno:le] s. m. , on ; knool, [kno: l] s.f. 
.... , knoie. Knol ; knol , stengel- of wor
teldeel van een plant. # Ne binne de -n 
gair, nu zijn de rapen gaar , nu zullen we 
het hebben. 

'k nolraap, [knol]- ; 'knorraap, [knor]-; 
s.m. Koalraap, kOaJTaap; koolraap. 

knool , s.f., ..... knoie . 
'knootjefet, [kno:tjefE:t] s. n. 1. Parnaskrûd; 

parnaskruid. - , parnassya. 2. eachkrûd; 
ogen troost. 

'knöre, [kn:ne]; 'knorre, [knore]; s. m. In: 
In - jild, <Fr.> in knoarre jild; een hoop 
geld, een bom duiten . 

'knorhone, [knor]- s. m. Knoarhoanne; 
knorhaan , zeehaan , poon . 

'knorraap, s.m. , - , knolraap . 
'knorre, s.m., ..... knore. 
'knotse, [knotse] s.m. Knodze; brok, 

homp. De freeuw juech de kat in lytjen -
rjiis, de vrouw, de bazin gaf de kat een 
brokje kaas. Lyrje -, vleinaam voor een 
klein kind . ..... dra I, j7oze, fodde, klutte, 
lammesrets, protter, stnik. # In -, een 
hoop, een boel, veel. In - gued, jild, een 
hoop spullen , geld. 

'knove, [kno:ve] s.m., on. Knûst; knuist, 
vuist, hand. De on, de klauwen , de poten, 
de handen (in ruwe taal). Blieuw der 
mooi de -n oof, blijf er met je poten af. ..... 
knust. 

'knöve, [kn:J:ve] v., knofde, knofd. Knau
we; knabbelen , knagen . ..... knaL/we. 

'knUk, [knük] s. m. , -ken; 'knUkkel, [knü
kei] s. m., os. Knûk, knûkel, knûker; 
kreuk, kreukel. De knukken, knukkels ut 
'e brûek stlyke, de kreuken , kreukels uit 
de broek strijken. 

'knUkje, [knükje] v., km/kke, IOllikke; 'knUk
kelje, [knükelje] v. , knukkele, knukkele. 
Knûkje, knûkelje, knûkerje; kreuken, 
kreukelen. Knûkked, knukkeled, gekreukt, 
vol kreuken. - , knukkelich. In knukke
den, knukkelden brûek, rook, een gekreuk
te broek, rok, een broek, rok vol kreuken. 

'knUkkel, s.m., ..... knuk. 
'knUkkelich, [knükelex] adj. Knûkelich, 
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knûkerich; kreukelig, vol kreuken. 
kl/ûkje. 

'knUkkelje, v. , knûkje. 
'knupje, [knöpje] v., ik knupje, do kneu

peste [knö:peste] , hy kneupe [knö:pe] , 
WV, je, j imme, jà knupje; kneupe, kneupe; 
'kneupje, [knö:pje] v. , kneupe, kneupe. 
Knoopje; knopen. 1. d.m.v. een knoop 
vastmaken. 2. vervaardigen uit draad of 
touw door daar op een bepaalde wijze 
knopen in te leggen. -> air. 

'knupsgat, s.n., -> kneupsgat. 
knóst, [knüst] s.m., -en. Kn ûst; kn ui st, 

vuist, hand . De lytj e -en, de knuistjes, 
handjes (van een ki nd). -> knove. 

'kochelje, [koxelje] v., kochele, kochele. 
Kochelje; kuchen. - ) kiche. 

'koekjen, s. n., -> kuekjen. 
'koekoek, [kukuk] s.m., -en. Koekoek; 

koekoek. 1. bepaald soort kli mvogel. 2. 
opstaande kajui tingang op het achterdek 
van een schip. 

'koekoeksblom, s.f. Toffels-en-skuon; har
lekij n, soort van inlandse orchidee met 
paarse bloemen; bij uitbreiding: alle 
soorten orchideeën met paarsachtige 
bloemen. 

'koepel, [kupel] s. m. , -s. Koepel ; koepel. 
koe'plet, [kuph:t] s. n., -ten. Kûplet; cou

plet. 
koe' rier, [kuri .er] s.m., -s. Koerier ; koe

rier. 
'koerje, [ku.erje] v. , koere, koere. Koere; 

koeren. 
koest, interj . & adj ., -> kuest. 
koets, [kuts] s.f., -eo Koets; koets. # De 

geeuwden -, de gouden koets, het 
staatsierijtuig van de koninkl ijke familie; 
schertsend ook voor: de vuilniswagen. 

kof, s.f., -> kofe. 
'kofe, [ko:fe] s. m., -n; 'kove, [ko:ve] s. m., 

-n ; kof, [kof] s. f. , -fe. Kof(fe); kof, plat
boomd zeilschip voor de binnen- en kust
vaart. 

'koffer, [kofer] s. m., -s. Koffer; koffer. De 
- pakje, zijn koffer pakken. 

'kof je, [kofje] s. m. Kofje; koffie. # - satte, 
koffie zetten. Dat is gin suvere -, dat is 
geen zui vere koffi e, daar gebeuren on
geoorloofde dingen. -> spil . - ) brûn, kap-

kokerswangen 

fo l. 
'kofjebaan, s.f. Kofjebean; koffieboon. Kof

jebane, koffiebonen. 
'kofjedrinke, st. v. Kofjedri nke; koffie

drin ken. Jà wiene oon 't -n, zij waren aan 
het koffi edrin ken, zij zaten aan de koffie. 
It -n, het koffiedrinken, de tijd waarop 
men gewoonl ijk koffi e drinkt; het avond
brood, de avondboterh am, de broodmaa l
tijd 's avonds (waarbij gewoonlijk koffi e 
wordt geschonken). Eeuwnder it -n, 
onder, tijdens het koffiedrinken, onder de 
koffie; tijdens de broodmaaltijd 's 
avonds. -> kofje -iiten. 

'kofje-iiten, s. n. Kofje-iten; boterhammen 
voor het avondbrood; vandaar ook: de 
avondboterham, de broodmaaltijd 's a
vonds (waarbij koffie wordt geschonken). 
-> kofjedrinke. 

'kofjekan, -[kan] s.f. , -ne, -kóne -[b :ne] . 
Kofjekanne; koffiekan. 

kofjeköne, kofjekan . 
'kofjemeeuwn, s.f. Kofjemûne; koffiemo-

len. 
'kofjemulke, s.m. Kofjemolke; koffiemelk. 
'kofjepoot, s.m. Kofjepöt; koffiepot. 
'kofjeraime, s.m . Kofjerjemme; koffie-

room. 
'kofjesied, s.n. Kofjegrom; koffiedi k. 
'kofjetafel, s. f. Kofjetafel; koffietafel. 
'kofjetüd, s.m. Kofjedrinkersti id ; koffie-

tijd. 
'kofschip, [kof]- s.n . Kofskip ; kofschip. 
'kogge, [kogel s.m., -no Kogge; kog, kog

ge, kogschip. 
kok, [kok], [bk]; kak, [kak] ; s. m., -ken. 

Kok; kok. 
'köke, [b :ke] v., kókte, kókt . Kakke; kak

ken, poepen, schij ten. - ) poepe, schy fe. # 
It komt op as -n, het komt op als (het) 
kakken, het komt plotseling en onweer
staanbaar. - ) kak. 

'koker, [ko:kar] s. m., -s. Koker; koker, 
cilindervormige langwerpige doos; inz. 
ook voor: mastkoker. 

kokers'wangen, -[vfu] an] s.plur . Kokers
wangen; de beide rechtopstaande stukken 
hout die de mastkoker vormen; op klei
nere schepen: waar de mast gestreken 
kan worden . 
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köke(ste), -} katje. 
'kokhalzje, [kokhalzja] V. , kokhalze, kok

halze; 'kookhalzje, [ko:khalzja] v. 
<zeldz.>, kookhalze, kookhalze; 'kak
halzje, [kakhalzja] v. <zeldz.>, kak
halze, kakhalze. Kokhalzje; kokhalzen. 
-} kwarje. 

'kokos, [ko:kos], [ko:kas] s. n. Kokos; ko-
kos. -} keukesnût. 

'kokosmat, s.f. Kokosmatte; kokosmat. 
'kokosnót, s.f. , -} keukesnût. 
'kokosteeuw, s. n. Kokostou ; kokostouw. 
'kokselje, [koksalja] V., koksele, koksele. 

Kokenje; kokkerellen. 
'köle, [b:la] s. plur. Koalen ; kolen, steen

kool. # - fiûer, een kooltje vuur, een 
gloeiend stukje houts- of turfkool dat in 
een komfoor of test bewaard wordt. Op 
jitte - sitte , op hete kolen zitten , van on
geduld en zenuwachtige haast niet rustig 
op zijn plaats kunnen blijven . -} doof, 
eich, keulen, stienkeul. 

kolf, [kolf] s.m., kolven [kol van]. Kolf; 
kolf (van een geweer). 

kolk, [kolk] s.f., -eo 1. Kolk; kolk. De jep
pe -, (de grondeloze diepte van) de zee. 
2. (drinkers)dobbe; uitgegraven zoet
waterkom waaruit het vee kan drinken. 
- ) dove. 

'kolkje, [kolkja] v., kolke, kolke . Kolkje; 
kolken , wielen. -} wielje. 

kol'lega, [kole:ga] , [kole:ga:] s.m. , - 's. Kol
lega; collega. 

kol'lekte, [koh:kta] , [kah:kta] s.m. , -s. Kol
lekte; collecte. 

kol 'lektebos, s. f. Kollektebus; collectebus. 
koliek 'teerje, [kolf:ktJ.arja], [kolaktLarja] 

V., kollekte re, kollekte re. KolJektearje; col
lecteren . 

kol'lektepong, s.f. Tsjerkeponkje; kerken
zakje. -} (tjarke)pong. 

kolos'saal, [kolosa: l] , [kolasa:l] adj . & adv. 
Kolossaal; kolossaal. 

kom, [kom] interj . Kom ; kom. -, de lytje 
ben motte ût 'e wooi, kom, de kleine 
kinderen moeten naar bed. -, liet my 't 
jimme maar fe rtole , kom, wel , laat ik het 
jullie maar vertellen. -, tacht se, dat wil 
ik wal 'reis sjain , kom , dacht ze, dat wil 
ik wel eens zien . -, wieste der?, kom, 
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wel, ben je daar? -, (-,J sa slim is it net, 
kom, (kom,) zo erg is het niet. Ach -, dat 
faalt lVal mooi, ach kom, dat va lt wel 
mee. - oon, wy sille der net fierder ieulVr 
sangerje, komaan , we zullen er ni et ver
der over zaniken, zeuren. -} ai, komme. 

komd, - ) komme. 
'komer, [ko:mar] s. m., -s. 1. Keamer; ka

mer, woonkamer. -} keuken. Hy het in -
yn 'e sted, hij heeft een (huur)kamer in 
de stad. 2. '& diggelkast; grote porselein
kast tussen de bedsteden (in het traditio
nele Schiermonnikoger woonhuis). -} 
langekomer, schûttelkast, stiengûedskast. 
# De Aiste, Twade Komer, de Eerste, 
Tweede Kamer (der Staten-Generaal). 

'komerlid, s. n. Keamerlid ; kamerlid . 
'kornerplant, s. m. Keamerplant; kamer

plant. 
komers'daar, s.f. Kearnersdoar; kamer

deur. 
'komertjen, [ko:martjan] s.n., komertjes 

[ko: mart jas ]; 'kommertjen, [komartjan ] 
s.n. , kommertjes [komartjas]. Keammer
ke; kamertje; ook voor: de woonkamer 
(met één raam) in het traditionele 
Schiermonnikoger woonhuis. - ) keuken. 

kom'fat, s.n., - ) kefat. 
kom'feur, [komfö.ar] ; kon'feur, [konfö.ar] 

<zeldz.>; ke'feur, [kafö.ar] ; s.n ., -en. 
Komfoar; komfoor. 

kom'kommer, [komkomar] s.m. , -s. Kom
kommer; komkommer. 

'komma, [kom a] s. m., - 's. Komma; kom
ma. 

komman'dant, [komandant], [koma(n)
dant] s.m ., -en. Konunandant; comman
dant. 

komman'deerje, [komandl.arja] , [ko-
ma(n)dI.arja] v. , kommandere , komman
dere . Kommandearje; commanderen. 

komman'deur, [komandö.ar] , [koma(n)
dö.ar] s.m., -s. Kommandeur; comman
deur. 

'komme, [korna] onregelm.v. koom [ko:m], 
komd [kom(p)t]. Komme; komen . De 
kommende dagen, de komende dagen , de 
dagen die aanstaande zijn. -} kommen. 
Motte der op it eilaun nach mair hotels 
-?, moeten er op Schiermonnikoog nog 
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meer hotel s komen , gebouwd worden ? 
Us heit, dy nome komt fan it eilmln, mijn 
vader, die naam komt van, is afkomstig 
van Schiermonnikoog. In Iytj deus, der 
komme de wermen yn, een doosje, daar 
komen de wormen in , daar worden de 
wormen in gedaan. It watter komt har al 
tat aan de melt, het water komt, reikt al 
tot aan hun middel. Der is in brief feur 
dy komd, er is een brief voor je gekomen , 
er is een brief voor je bezorgd. Der komt 
in stok fan him yn 'e krant, er komt een 
stuk van hem in de krant, er zal een stuk 
van hem in de krant verschijnen. Der 
binne gin ben komd, daar zijn geen kin
deren gekomen, dat echtpaar heeft geen 
kinderen gekregen. Hb komt dat hier?, 
hoe komt dat hier, hoe is dat hier toch te
recht gekomen? Sb, mooi praten komste 
der nel, zo, met praten kom je er niet, be
reik je je doel niet. Dat komt, (om)dat der 
hast net yn it eilanders schreeuwn wedt, 
dat komt doordat, dat vindt zij n oorzaak 
in het feit , dat er haast niet in het Schier
monnikoogs geschreven wordt. Hb komt 
it, da t ... ?, hoe komt het, wat is er de oor
zaak van, dat ... ? Hb komt dat ?, hoe 
komt dat, waardoor is dat veroorzaakt? It 
sil my bene je, hb't dit komt, het zal mij 
benieuwen , hoe dit komt, afloopt. Hb si! 
dit - ?, hoe zal dit komen, aflopen? Hb 
komt it dan mooi de ben ?, hoe komt het 
dan met de kinderen , hoe wordt er dan 
voor de kinderen gezorgd? It komt sb't it 
komt, het komt zoals het moet komen . # 
After ... -, achter ... komen , ... ontdekken, 
aan de weet komen. By ien -, bij iemand 
komen, iemand een bezoek brengen, 
iemand opzoeken. Jimme komme neut 
'reis by us, jullie komen nooit eens bij 
ons, jullie brengen ons nooit eens een be
zoek. By ien, wat - (kinne) , bij iemand, 
iets (kunnen) komen , iemand, iets (kun
nen) bereiken . Ticht(e r) by ien, wat -, 
dicht(er) bij iemand, iets komen, iemand, 
iets dicht(er) naderen. --> bynooi, naai. 
Hb komme de jued derby, hoe komen de 
mensen erbij , hoe verzinnen de mensen 
het (er is immers niets van waar). Kom
me fan ... , komen van ... , veroorzaakt 
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worden door ... Der komme eeuwnge
makken fan , daar komen ongelukken 
van, dat leidt tot ongelukken . Dat komt 
fan de wiin, dat komt van, wordt ver
oorzaakt door de wind. Dat komt der ne 
fan , dat komt er nu van, dat is nu het 
(onaangename) gevolg van het ge
noemde. Der is, it is der nach net fan 
komd, het is er nog niet van gekomen , 
het is nog niet gedaan (bijv. wegens tijd
gebrek). It mot der ne fan -, het moet er 
nu van komen , het moet nu gebeuren. 
Der kin niks fan -, daar komt niets van in 
(dat za l niet gaan gebeuren ; dat zal niet 
gaan, dat is onmogelijk). - mooi .. . , (aan) 
komen (zetten) met ... Der gued oof kom
me, <Fr.> der goed foar wei komme; er 
zonder kleerscheuren af komen . Komme 
aan, komen aan (in het bezit komen van; 
aanraken). Hb komt er aan al dat jild?, 
hoe komt hij aan al dat geld? Kom net 
aan him, kom niet aan hem, raak hem 
niet aan. Db moste der net wier aan -, je 
moet er niet meer aan komen, je moet het 
laten rusten. - op, komen op (als bij in
geving krijgen; van de genoemde grootte, 
omvang zijn). Hy kaam ynienen op in 
ydee, hij kwam ineens op een idee, hij 
kreeg plotseling een idee. Dat komt op 
twintich geeuwne, dat komt op (een be
drag van) twinti g gulden. Hy tolt de 
manjued en komt op alve, hij telt de 
man nen en komt op (een getal van) elf. -
tb, tat, komen tot (m.b. t. abstracte za
ken). Tb, tat rast, dy salm -, tot rust ko
men, tot zichzelf komen. Hb biste der tb 
komd yn it eilanders tb schrieuwen ?, hoe 
ben je ertoe gekomen in het Schiermon
nikoogs te schrijven, wat heeft je bewo
gen dat te gaan doen ? Troch it eksamen 
-, door het examen komen, voor het exa
men slagen. It eeuwich -n en gainfan de 
golven, het eeuwig komen en gaan van 
de golven. De jieren komme en gaie, de 
jaren komen en gaan, de jaren gaan 
(snel) voorbij . - fiete, laten komen, ont
bieden. Der kaam in starm opsatten, op 
tb satten, er kwam een storm opzetten. 
Jb is komd tb stOillen, zij is komen te 
overlijden, sterven. Se komen tb sjain, 



kommen 

<Fr.> se kamen te sjen; ze kwamen kij
ken, ze kwamen een kijkje nemen. Der 
komen se 001'1 drieuwen, fjain, riiden, 
ronen, STeeuwen, <Fr.> dêr kamen se oan 
driuwen, fl eanen, riden, rinnen, stowen; 
daar kwamen ze aan gedreven, gevlogen, 
gereden, gelopen, gestoven. Hier af der -
Tà win j en , <Fr.> hjir of dêr kOffiJDe te 
wenjen; ergens komen wonen. 

'kommen, [koman] adj. Kommend; ko
mend, aanstaand, volgend (a ll een in en
kele vaste verbindingen). It - geslachT, 
het komende, aanstaande geslacht. - wyk, 
(in) de komende week, volgende week. --> 

eeuwr, nee. (Ir) - jier, --> kot/1111enjier. --> 

kom/ne. 
komme'net, s. n. , - ) kall1menet. 
kommen'jier, [koman]- s.n . & adv. 1. (Als 

s.n.) it nije ji er; het nieuwe jaar, het jaar 
dat na het lopende jaaT komt. Wy sille it -
batTer beginne, wij zullen het nieuwe 
jaar beter beginnen. 2. (als adv. ) takom 
jier; volgend jaar, in het volgende jaar. --> 

Tàkoml11e. - sille wy opnee beginne, vol
gend jaar zullen we opnieuw beginnen. 

'kommertjen, s. n., - ) komertjen . 
kom'miis, [komi :s], [kami :s] s.m. , kom

miizen [komi :zan] , [kami :zan]. Kom
miis; commies. 

kom'misje, [komIsja], [kamIsja] s. m., -s. 
Kommisje; commissie. 

kom'oof, s. n. Komöf; afkomst, komaf. In 
eilander fan -, een Schiermonnikoger 
van afkomst. Fan eilander -, van Schier
monnikoger afkomst. - ) oofkomsT. 

kompan'jon, [kompanjon] , [kompanjon] 
s. m., -s. Kompanjon ; compagnon. 

kom'pas, [kompas] s. n., -sen. Kompas; 
kompas. 

kom'pasneld, s.f. Kompasnulle; kompas
naald. 

kom'plat, s.n., --> komploT. 
kom'plot, [komplot] ; kom'plat, [komplat] ; 

s. n., -Ten. Komplot; complot. 
kompo'nist, [kompo:nIst] s.m., -en . Kom

ponist; componist. 
kom'selden, adv. <zeldz .>. Komselden ; 

(zeer) zelden. --> selden. 
komst, [kom(p)st] s.m. Komst; k0111St. 
konduk'teur, [kondöktö.ar] , [kondaktö.ar] 

s.m., -s. Kondukteur ; conducteur. 
kon'fart, s.n ., - ) kefaT. 
kon'feur, s.n., ) komfeur. 
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kon 'fooi , [konfo:i] s.n., -en. Konfoai ; kon
vooi. --> ûtkonfooie. 

konkel (e)'fonsje, [kol)kal(a)fon (t)sja] S. 111. 
In : In man fa n -, <Fr.> in man fa n kwi
zekwànsje, kwizekwesje; een man van 
gewicht, gezag, een gezaghebbend, in
vloedrijk man. 

'konkelje, [kol)kalja] v., kOllkele, konkele. 
Konkelje; konkelen , smoezen . 

konke'reerje, [kol)karI.arja] v. , konkerere, 
konkerere. Konkurrealje; concurreren. # 
- mooi, concurreren met. 

konke'rensje, [kol)kan:n(t)sja] s.m. Kon
kurrinsje; concurrentie. 

konke'rint, [kolJkarInt] s.m., -eli . Kon
kurrint ; concurrent. 

kon'kJfu:je, [kolJklüzja] s. m. , -s. Kon
k1uzje; concl usie. # Tat de - komme, dat 
... , tot de conclusie komen , concluderen, 
dat ... 

konst, [kon(t)st] ; kunst, [kön(t)st] (<Ned.); 
s.m ., -en. Keunst; kunst. -en, kun sten, 
fra tsen, malligheden. 

'konstich, [kon(t)stax] adj . & adv. Keun
stich ; kunstig . 

'konstjiet, s.n. Keunstljocht ; kunstlicht. 
'konstkinner, s.m. Keunstkenner ; kunst

kenner. 
konst'sinnich, -[slnax] adj. & adv. Keun st

sinnich; kunstzinnig. 
'konststok, s. n. Keun ststik; kunststuk, 

toer. 
'konstwerk, s. n. Keunstwurk; kunstwerk. 
kont, [kont] s.m. , -en. Kont ; kont. 1. 

<zeldz.> achterste. - ) eers. 2. (alleen als 
tweede lid van een samenstelling) aan
duiding van een persoon als drager van 
een ongunstige eigenschap die met het in 
het eerste lid van de samenstelli ng ge
noemde verband houdt, zie: aimelkonT, 
dwaskonT, gnorkont, griemkont, heister
kont, jeuze /kont, knoffe/kont, mopper
kont, protte/kont, seurkont, treirerkont, 
wûelkont. --> poot, pûere, sak, sc/uit . 3. 
(alleen als tweede lid van een samenstel
ling) aanduiding van een soort holder, 
hommel, zie: raidkont, swetskont, wyt-
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kont. 
kon 'takt, [kontakt] s. n., -en. Kontakt; con

tact. 
kon'taktlins, s.f. KontaktIins; contactlens. 
kontre'bu(t)sje, [kontrebü(t)sje] s.m. Kon

tribusje; contributie. 
kon'tröle, [kontr:): le] s.m. -s. Kontrole; 

controle. 
kontro' leerje, [kontro.ILelje] V., konrra

lere, kontralere. Kontrolealje; controle
ren. 

kontro'leur, [kontro. lö.er] s.m ., -s . Kon
troleur; controleur. 

kooi, [ko:!] s.f., -eo Kaai ; sleutel. 
kooi, [ko: iJ s.f. & s.m., -e (als s.f.), -en (als 

s.m.). Kaa i; kaai , kade. - } kade, schip . 
'kooi(s)gat, s. n. Kaaisgat; sleutelgat. - } 

slatgat. 
'kookhalzje, V., -> kokhalzje. 
koom, - } komme. 
koor, [ko.er] ; keur, [kö.er] ; s. n. , -en . Koar ; 

koor. 
'koorbank, s. m. Koarbank; koorbank. 
'koosjer, [ko: sjer] adj. Koosjer; koosjer. - } 

keeuwster. 
kop, s.m., - } kap. 
köpe, -> kap. 
ko'py, [ko.pi] s.m., -en. Kopy; kopie. 
'koppel, s.m., - } kappel. 
'koppeling, s.m., -> kappeling. 
'koppelje, V. , -> kappelje. 
'koppich, adj . & adv., - } kappich . 
kork, [kork] s.n., s. m. & s. f. , -en (alleen 

als s. m. ), -e (alleen als s.f.). Koark; kurk. 
1. (als s. n.; stofnaam) lichte, veerkrach
tige en poreuze stof. 2. (als s.m. & s.f.; 
voorwerpsnaam) van kurk gemaakte slui
ting van fles of kruik. } druch. 

' korkeIUkker, -[lüker] s. m., -s. Koarke
lûker, koarkeskroef; kurkentrekker. 

'korken, [korken] adj. Koarken ; kurken , 
van kurk gemaakt. 

'korkesak, s. m. Koarksek; kurkenzak. 
korpo'raal, [korpora: l], [korpera:l] s.m., 

-s. Korporaal; korporaal. 
korps, [korps]; karps, [karps]; s. n., -en. 

Korps ; korps. 
korven, - } kuer. 
kös, [b:s] s.f., -eo Ke(a)rs ; kaars. De, in 

lytj -, Iytje -e, het, een kaarsje, kaarsjes. 

kotsje 

-> jocht. 
kös, [b:s] s.f. , -eo Kers; kers. 
' kösebleu, [b: se]- s.m. Kersebloeisel; ker-

senbloesem. 
'kösfet, s.n. Kersfet; kaarsvet. 
'kösflam, s.m. Kersflam ; kaarsvlam. 
'kösjiet, s.n. Kersljocht; kaarslicht. 
'kösjocht, adj. Stokrjocht; kaarsrecht. 
'kost, s.m., -> kast, koste. 
'koste, [koste] s. m., -n; kost, [kost] s.m. , 

-en. Koarste; korst. # It keeuwe der kaile 
-n, men kauwt, eet daar kale korsten 
(m.a.w. de kost is daar schraal). 

'kosten, s. plur. , } kasten. 
'kostich, [kostex] adj. Koarst(er)ich ; 

korstig. 
'kostje, [kosje] V., koste [koste] , koste. 

Koarst(el)je; korsten, met een korst over
dekt worden. 

'kostje, V., -> kastje. 
köte, kat. 
kots, [kots] adj. & adv., -er, -t . Koart; kort. 

Dy bruek, jas is tiJ -, die broek, jas is te 
kort. In -en tiid, een korte tijd. Wat is der 
yn dy -e tiidfole feraundere, wat is er in 
die korte tijd veel veranderd . Se b1eeuw
nen maar -, ze bleven maar kort, slechts 
even. - de'feu,~ dernooi , kort daarvoor, 
daarna, niet lang daarvoor, daarna. -
[ind, kotslind. # De -te dei, de kortste 
dag , 2 1 december. Tat feur -, tot voor 
kort, tot niet zo lang geleden. Yn, mooi 
-en, <Fr.> yn , mei koarten ; binnenkort, 
weldra. Dy tiJ - dwaan , zichzelf te kort 
doen, zelfmoord plegen .... ta - komme, 
.. . te kort komen, een tekort aan ... heb
ben , te weinig ... hebben. Sommerdeis 
komme de eilanders tiid tiJ -, 's zomers 
komen de Schiermonnikogers tijd te kort. 
-> bruek, klien, staf 

kots'azemich, -[a:zemex] adj. Koartamich ; 
kortademig. -> kotsmielich. 

kotsen, - } kots. 
'kotsheeuwt, s. n. Koarthout; dat deel van 

het onderstel van een oude boerenwagen 
dat dient ter versteviging van de verbin
ding tussen schaar en langwagen. 

'kotsing, [kotsÛ)] s. m. , -en. Koarting; kor
ting. 

'kotsje, [kotsje] v., kotse , kotse. Koartsje; 
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korten . De tiid -, de tijd korten, de tijd 
minder lang doen vallen. Jà kotsen de 
tiid mooi lozen, zij kortten de tijd met le
zen. De dagell kotsje al wier, de dagen 
korten al weer, worden al weer korter (na 
de langste dag). 

kots 'knovich, -[kno:vax] adj . Knobbich, 
knûstich ; gedrongen, kort en breed ge
bouwd. In kotsknovigen man, een ge
drongen man . It is in - bestek, hij , zij is 
gedrongen, heeft een gedrongen gedaan
te. -> deupoot, dumtjen, stope. 

kots'lind, adv. Koartby, koartlyn ; onlangs, 
kort geleden. 

kots'mielich, -[mialax] adj . <zeldz.>. 
Koartamich ; kortademig. - , kotsazemich. 

kots'om, adv. Koartom; kortom, om kort te 
gaan. 

kots'oof, adj. (alleen als naamwoordelijk 
deel van bet gezegde). Koartöf; kortaf. 

kots'sichtich, -[sIxtax] adj . & adv. Koart
sichtich ; kortzichtig. 

'kotsslótting, -[slütllJ] s.m. Koartsluting; 
kortsluiting. 

'kotswyl, -[vil] s.m. Koartswyl; kortswijl , 
scherts. 

'kotter, [kotar] s.m., -s . Kotter; kotter, vi s
kotter. 

'kove, s.m. , -> kofe. 
'köve, [b :va] s.m. , -11. Köb, kobbe; zi l-

vermeeuw. 
köze, -> kaazje. 
kraach, s.m., - , krage . 
kraaf, [kra:f] s.f., krave [kra:va] . 1. Krab

(be), kraab; krab. 2. <zeldz.> kreeft ; 
kreeft. -> kreeft. - , raid, schiif. 

kraak, [kra:k] s.m. Kreake; galerij in een 
kerk. 

kraal, [kra:l] s.m. (als s.n . in seekraal), 
kralen. Kraal ; kraal. raid. 

'kraalschroot, -[sxro:t] s.m. , -schroten. 
Kraalskroat; kraalschroot. 

'kraalschroten, -[sxro: tan] adj . In: In -
bruek, <Fr.> in kraalskroaten broek; een 
mancbester, ribfluwelen broek. -> stûtje
keuren. 

kraan, [kra:n] s.m. & s.f., kranen (als 
s. m.), krane (als s.f) . Kraan; kraan. 

'kraanJyn, s.f. Kraanline; kraanlijn. 
'kraantjeskan, [kra:ntjaskän] s.f., -ne, 
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-kone -[b:na]. Kraantsjekanne; kraan
tjeskan. 

kraantjesköne, - , kraantjeskan. 
'krabbelje, [kräbalja] v., kraMele, krab

bele. Krabbelje; krabbelen. 
'krabber, [kräbar] s.m., -s. Skrabber; krab

ber, landbouwgereedscbap waarmee de 
bovenste laag van de grond omgewoeld 
kan worden . 

'krache, [kraxa] s.m., -no Undogens fanke; 
deugniet, ondeugend meisje. Aude -, 
lelijke deugniet (van of tegen een meisje 
gezegd). - , deugeniet. 

kracht, [kraxt] s. f. & s.m. , -e (a ls s.f. ), -en 
(als s.m.). Krêft; kracht. De SOl! het al 
wier heel wat -, <Fr.> de sinne kriget al 
wer macbt; de zon begint weer langer te 
schijnen en krijgt daardoor merkbaar in
vloed op temperatuur en weer (in bet 
voorjaar). # Fan - lVazze, van kracht zijn, 
gelden, vigeren. 

'krachtich, [kraxtax] adj . Krêftich; krach
tig. 

kraf, s. f. , -> karaf 
'krage, [kra:ga] s. m., -n ; 'kraach, [kra:x] 

s.m., kragen [kra:gan). Krage, kraacb; 
kraag. - , stok. 

kraim, [kraim] s.m. & s.f., -en (als s.m. ; 
alleen in bet. 1), -e (als s.f.; alleen in bet. 
1). Kream; kraam. 1. tent van hout en/of 
doek, waarin waren te koop aangeboden 
worden (zoals op markten en kermissen). 
2. bed waarin een vrouw bevalt ; ook 
voor: bevalling. # In - satte, een kraam 
opzetten. Yn 'e -, in de kraam. Jo mot yn 
'e -, zij moet in de kraam, zij is zwanger, 
in verwachting. Jo is yn 'e -, zij ligt in de 
kraam, zij is aan bet bevallen. Jo is yn 'e 
- stueren, zij is in de kraam , tijdens de 
bevalling overleden. 

'kraimbed, s.n. Kreambêd; kraambed. 
'kraimfesyte, s. m. Kreambesite; kraam

visite. # Op - gain, lVazze, op kraamvisite 
gaan , zijn. 

'kraimfóet, s.m. Kreamskonk; kraambeen. 
'kraimje, [krai mja] v., kraime, kraime. 

Kreamje; kramen, in de kraam liggen, 
bevallen. # Der maar fan ales ut -, maar 
van alles uitkramen . ' utkraimje. 

'kraimkomer, s.m. Kreamkeamer; kraam-
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kamer. 
'kraimkuer, s. m. Bakerkoer; bakermand. 
'kraimster, s.f. , -> kraimwarster. 
'kraimwarje, v. Kreamwarje; bakeren, het 

pasgeboren ki nd en de kraamvrouw de 
eerste tijd na de bevalling verzorgen . -> 

bakerje. 
'kraimwarster, -[va(r)ster); 'kraimwör

ster , -[v:J :(r)ster] ; 'kraimster, [krajm(p)
ster] ; s.f., os. Kreamwarster; baker, kraam
verzorgster. -> baker. 

' kraimwyf, s. n. Kreamfrou; kraamvrouw. 
'kraimwörster, s.f., -> kraimwarster. 
krais, [kral s] adj ., kraizer [kral zer], ot; 

krês, [krE:S] adj ., krêzer [krE:zer], ot; 
krees, [kre: s] adj ., krezer [kre:zer] , ot. 
<Fr. :> Kreas. 1. knap, mooi , welgemaakt 
(m.b.t. het uiterlijk). In - aud minsk, een 
knappe oude vrouw. 2. keurig, netGes), 
proper. De tieuwn feit der - by, de tuin 
ligt er keurig, netGes) bij . -> knap, op
kraizje . 

'krake, v., -> krakje. 
'krakel, s. m., krakeling . 
'krakeling, [kra: kellIJ] s.m., -en; 'krakel, 

[kra:kel] s.m., os. Kreakel(ing); krake
ling, bros koekje in de vorm van een acht 
(8). 

' krakje, [krakje] v., ik krakje, do krokeste 
[kr:J: keste], hy kroke [kr:J:ke] , wy, je, 
jimme, jà krakje; kroke, kroke; 'krake, 
[kra: ke] v. « Ned.), kraakte, kraakt . 
Kreakje; kraken. In nut -, een noot kra
ken , stukbreken. Kroked, gekraakt, stuk 
gekraakt. De daar, it ys, de stuel, de 
wooin kroke, de deur, het ij s, de stoel , de 
wagen kraakt, geeft een krakend geluid. 
-> frieze, krokelys. 

krakke'nut, [kräke]- s.f. 1. (Grutte) nut; 
okkernoot, walnoot. 2. tomke; tjiftjaf, 
winterkoninkje. -> aistewiin(s)fieuwl, 
nut jen, tomelid. 

kram, [kram] s. m. , -men. Kram ; kram. 
'kramje, [kramje] v., kramme, kramme ; 

'kramme, [krame] v. , kramde, kramd. 
Kramje; krammen , met een kram of met 
krammen vastmaken. 

'kramme, v., kramje. 
kramp, [kramp] s. m. , -en. Kramp ; kramp, 

onwillekeurige en pijnlijke samen trek-

krap 

king van een of meer spieren. - yn 'e 
mage, maagkramp(en). 

kramp'achtich, -[axtex] adj . & adv. 
Krampeftich ; krampachtig, gedwongen , 
stij f. 

'krampje, [krampje] v., krampe, krampe. 
Ferlûke, gearlûke; vertrekken (t.g.v. 
kramp). It krampe yn 'e mullehUeken, de 
mondhoeken waren vertrokken als door 
een kramp (van verdriet). It krampe har 
fan spyt, zij voelde een vlijmende pijn in 
haar hart van spijt. 

'kramtried, s. n. <Fr. :> Kramtried. 1. van 
scherpe punten voorzien ijzer- of koper
draad, gebruikt voor het krammen van 
voorwerpen . 2. <zeldz.> prikkeldraad. - , 
punttried, styke/tried. 

kran'kyl, [kralJkil] ; tran'kyl, [träukil] ; 
adj . <Fr. :> Krankyl , trankyl. 1. rustig, 
beheerst. 2. vastberaden, resoluut. -> ran-
kyl. 

krank'sinnich, [kralJkslnex] adj. Krank
sinnich; krankzinnig. 

krant, [krant] s.m., -en. Krante; krant, 
dagblad, nieuwsblad. It stie yn 'e -, het 
staat in de krant. 

'krantepapier, [krante]- s.n . Krantepapier ; 
krantenpapier. 

'kranteroonder, [krantero:nder] s.m., os. 
Kranterinder; krantenjongen , krantenbe
zorger, krantenombrenger. 

'kranteroonster, [krantero:n(t)ster] s.f. , os. 
Kranterinster; krantenbezorgster, kran
tenombrengster. 

'krantIöze, st.v. Krantlêze; de krant lezen. 
Jo siet to on, jo wie aan 't on, <Fr.> hja 
siet te krantlêzen , hja wie oan 't krant
lêzen; zij zat de krant te lezen, zij was de 
krant aan het lezen. 

'krantIözer, s. m. Krantlêzer; krantenlezer. 
krap, [krap] adj . & adv., -per, -st. Krap; 

krap. In -pen jas , een krappe, nauwslui 
tende jas. Dy jas sir -, die jas zit krap. De 
brant wedt -, de brandstof wordt schaars ; 
de brandstof is bijna op. Bytiiden wedt it 
ien to -, soms kun je er even niet meer 
tegen. - siile, krap, hoog aan de wi nd zei
len. In -pen wiin, een krappe, schuin van 
voren komende wind (bij het zeilen). 

krap, [krap] ; krop, [krop] ; s.f. , -pe. Krop; 
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krop. 1. verwijding van de slokdarm bij 
een vogel, dienend als voormaag. - ) 
kroop. 2. stronk, bestaande uit de bolvor
mig opeengepakte bladeren. In - slaad, 
een krop sla . Trooi - slaad, drie kroppen 
sla. 

krap, [krap] s.n. Grou wetenmoal; krop, 
ongebuild tarwemeel. - ) krapmal. 

'krapbole, s. m. Grouwe böle, grouböle; 
kropbrood, van ongebuild tarwemeel ge
bakken brood. 

'krapje, [krapja] v. , ik krapje, do kropeste 
[kr::J:pasta] , hy krope [kr::J:pa], wy, je, 
jimme, jà krapje; krope, krope; 'kropje, 
[kropja] v., ik kropje, do kropeste [kro:
pasta] , hy krope [kro:pa], wy, je, jimme, 
jà kropje ; krope , krope. Kropje; kroppen. 
ft slaad krope, de sla kropt, begint een 
krop te vormen . De lytje hamster krope 
him tjok, de kleine hamster at zich dik, 
rond. Do sueste it der net lang -, je zou 
het daar niet lang kroppen, uithouden. 
Hy krope de trienen, hij verstikt, smoort 
zijn tranen. Der krope in winsk, er werd 
daar een wens opgekropt, verkropt, niet 
geuit. 

'krapmal, s.n. Grou wetenmoal ; krop, 
ongebuild tarwemeel. --> krap, wetenmal. 

'krapoon, adv. Krapoan; bijna (wel), net 
niet. 

'krapslaad, s. n. Kropslaad; kropsla. 
'krapte, [krapta] s.m. Krapte; krapte, 

schaarste. 
kras, [kras] adj ., -ser, -t. Kras ; kras. Bep is 

nach -, grootmoeder is nog kras, flink 
(voor haar jaren). Dat is wat al to -, dat 
is wat al te kras, dat is wat al te sterk uit
gedrukt, dat is wat overdreven. 

kras, [kras] s.m . In : Mooi de naikene -, 
zonder (over)jas (vgl. Fr. de wiete 
kro(u)s 'de natte kleren '). Do moste net 
mooi de naikene - bedaar gain, je moet 
niet zonder (over)jas naar buiten gaan . 

kras, s.m., --> krats. 
'krasse, v., --> kratse. 
krat, [krat] s.n., -ten. Krat; krat, ki st van 

open latwerk. 
krat, s.o., --> kret, krot. 
krats, [krats] s.m., -en ; kras, [kras] s. m. 

<zeldz.>, -sen. Kras; kras. --> schrats. 
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'kratse, [kratsa] v. , kratste , kratst: 'krasse, 
[krasa] v. <zeldz.>, kraste, krast. Krasse; 
krassen. -+ schratse. 

krauns, [kra.!,In(t)s] s. m., -en. Kranse; 
kran s. 

kre'byl, [krabi l] s.m. , -en. Kerbiel , krebiel ; 
karbeel , schoorbalk . - ) schardieuws. 

kre'bintich, [krabIntax] adj. Kerbintich , 
krebintich ; slecht ter been (door stijfheid, 
stramheid van leden). Hy is, wedt -, hij 
is, wordt slecht ter been . 

kre'dyt, [kradit] s. n., -en. Kredyt ; krediet. 
len - jaan, iemand krediet geven, ver
lenen , verstrekken . 

kreeft, [kre:ft] s.m., -en. Kreeft; kreeft. --> 

kraal 
krees, adj ., --> krais. 
kree(t), --> kreje. 
'kreeuwdeus, s.f. Naaidoaze (foar seelju); 

naaidoos (voor zeelui ). 
'kreeuwe, [kn:. !,Ia] v., kreeuwde, kreeuwd. 

Nei sjen en fersette (fan it waskguod); na
zien en verstellen (van het wasgoed). De 
freeuwjued si eten to -n, de vrouwen za
ten het wasgoed na te zien en te verstel
len . 

'kreeuwpuere; 'kreeuwsak; s.m. Naaisek 
(foar seelju); naaizak (voor zeelui). 

'kreeuwsak, s.m., --> kreeuwpuere. 
krei, [kn:.!] s.f. , -eo (Swarte) krie, (swarte) 

krei ; kraai. - ) gytsich. 
'kreje, [kre:ja] onregelm . v., ik kree [kre:] , 

do kriigeste [kri :gasta], do kryste [kris
tal , do krygeste [krigasta] <zeldz.>, hy 
kriige [kri:ga] , hy kryge [kriga] <zeldz.>, 
hy kreet [kre:t] <zeldz.>, try, je, jimme, 
jà kreje; ik kriech [kri.ax], ik kryge 
<zeldz.>, do kriechste, do kriegeste [kri.a
gasta] <zeldz.>, hy kriech, hy kriich 
[kri:x] <zeldz.>, hy kriige <zeldz.>, hy 
kriege [kri.aga] <zeldz.>, hy kryge 
<zeldz.>, \'ry, je, jimme, jà kriegen [kri.a
gan] ; kriige, kriege <zeldz.>, kryge 
<zeldz.>. KIije; krijgen. Se hewwe injonge 
kriige , ze hebben een jongen, zoon ge
kregen. Wy kreje min weer, we krijgen 
slecht weer, het wordt slecht weer. Wy 
kreje ryn, we krijgen regen , er komt re
gen. Wer kreje se al dat iiten waai?, 
waar krijgen ze al dat eten vandaan , hoe 
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komen ze aan al dat eten? Wer kiste dat 
gûed -?, waar kun je dat spul krijgen, ko
pen? Dat gued is net mair tà -n, dat spul 
is niet meer te krijgen, in de handel, en 
vandaar: niet meer te koop. Se kriegen 
ólegerre in stûel, ze kregen , namen, pak
ten allemaal een stoel. Hy kriech in gat 
stok heeuwt op him, hij kreeg een groot 
stuk hout op zich, er viel een groot stuk 
hout op hem. Mooi meute kriegen H0' de 
beut fas t, met moeite kregen we de boot 
vast, met moei te lukte het ons de boot 
vast te maken. Sà kreje wy de beut wal 
fo l, zo krijgen we de boot wel vol, zo 
komt onze boot wel vol. Hy kue de 
scheer net -, hij kon de bocht niet krij
gen, nemen. # Ik sil dy wal -, ik zal je 
wel krijgen , ik krijg je nog wel, ik zal het 
je betaald zetten . Ineeuwr -, elkaar krij
gen, met elkaar trouwen. Se hewwe in
eeuwr dach kryge , ze hebben elkaar toch 
gekregen. 

krek, adv., -> krekt. 
krekt, [kr~ kt] ; krek, [kr~k] ; adv. Krekt ; 

juist, net. Dan wette j imme it ne -, da n 
weten jullie het nu helemaal, volkomen. 
It is - eeuwrsom, het is jui st, precies an 
dersom. It is - heich watter, het is juist, 
net, precies hoog water, vloed. ft is spy
tich dat it dà - rynde, het is jammer dat 
het toen juist, net regende. Dat is - wat 
feu r him, dat is juist, net iets voor hem. It 
is ne - in wyk lind, het is nu net, precies 
een week geleden . Hy sangere - sà lang, 
dat er syn sin kriech, hij zeurde net zo 
lang, dat hij zijn zin kreeg. Hy wie - tà 
lat, hij was juist, net te laat. ft is - sà lek
ker, het is juist, net zo lekker. Wy wiene 
noch maar - tus, af der ging de telefoon, 
we waren nog maar net, pas thuis, of 
daar ging de telefoon . Jà siet nach maar 
- yn 'e aiste klas, zij zat nog maar pas in 
de eerste klas, zij zat nog niet hoger dan 
de eerste klas. # - sà ... as ... , net zo ... 
als ... -> sà'n. Hy is - sà aud as ik, hij is 
net zo oud als ik. - as ... , net (zo)als. - , 
lyk. It gie him - as óle eeuwre minsken, it 
gie him - as it óle eeuwre minsken gie, 
het vergaat hem net als alle andere men
sen, het vergaat hem net zoal s het alle 

kreuker 

andere mensen vergaat. - af, as .. . , net 
alsof ... (met zinnen die de woordvolgor
de van een vraagzi n hebben). ' af, as. 
Hy duech - af, as kue er us net mair, hij 
deed net alsof hij ons niet meer kende. ft 
is, wie - as ... , het is, was net alsof ... It is 
- ... , het is net ... , het lijkt precies ... It is 
- in ben, sà sangere jà oud, het is net een 
kind, zo zanikt dat oudje. - gelyk (vaak 
uitgesproken als [ ' kr~ga \jk]), <Fr.> krekt 
gelyk, krektlyk; precies gelijk. Beide 
wezzen lVezze - gelyk schreeuwn, beide 
woorden worden precies gelijk geschre
ven. - gelyke gued, <Fr.> krektlikegoed; 
net zo goed. Eeuwngemakken binne der -
gelyke gued yn 'e winter, ongemakken, 
ongevallen gebeuren er net zo goed in de 
winter. Ne - net ... , nu jui st niet, nu niet 
bepaald ... Hy wie der ne - net tuk op, hij 
was er nu niet bepaald tuk op. - sà, <Fr.> 
krektsa (net zo, evenzo, op dezelfde 
wijze; zo net, zo jui st, zopas). De eeuwre 
jaune ging it - sà, de volgende avond 
ging het net zo, evenzo. Hy wie hier - sà 
nach, hij was hier zo net, zo juist, zopas 
nog. It net sà - nimme (mooi ... ), het niet 
zo nauw nemen (met ... ). 

kre'maasje, [krama:sja] s. m., -s. Kre
maasje; crematie. 

krep, [kr~p] s.n. 1. Krip; krip, krep, floers. 
2. krippapier; krippapier, crêpepapier. 

kre'peerje, [krapl.arja] v. , krepere, kre
pere. Krepearje; creperen . 

'krepel, adj. & adv. , -> kreupel. 
'kreppen, [kr~pan] adj . Krippapieren; 

crêpepapieren, van crêpepapier. 
krês, adj ., -> krais. 
kret, [kr~ t] ; krat, [krat] ; s. n., -ten. Om

slach ; kaft (van een boek). -> kaft. 
'kreuje, [krö:ja] v., kreude, kreud. Kroad

zje (in bet. 1), kruie (in bet. 2); kruien. 1. 
met een kruiwagen rijden; met een krui
wagen vervoeren . Mode, saun -, modder, 
zand kruien. 2. los raken en in beweging 
komen , zodat de schotsen over elkaar 
(gaan) schui ven (van ij s). It ys begaan tà 
-n, het ij s begon te kruien. 

'kreujer, [krö:jar] s. m., -s. Kroader ; krui-
er. 

'kreuker, s. m. , -> kreukier. 
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'kreukier, [krö:ki .er] s. m. , -en; 'kreuker, 
[krö:ker] s.m ., -s. Kroade; kruj wagen. -> 

kreuwooin. 
'kreumel, [krö:mel] s. m., -s; 'krUmmel, 

[krümel] s. m. <zeldz.>, -s ; knim, 
[krüm] s. m. <zeldz.>, -men. Krom(mel), 
krûm(el ); kruimel. In Iytjen -, een krui
meltje; een dreumes. In - ... , <Fr.> in 
krom(ke) ... ; een (kl ein ) beetje ... , een 
weinig ... (m.b.t. onstoffelijke zaken). In 
- gelok, liefde, mued, een (beeI) k lei n 
beetje, een weinig geluk, liefde, moed. 
Gin - ... , geen kruimel ... , absoluut geen 
... Wy hewwe gin. - bale, tabak mair yn 'e 

Ms, we hebben geen kruimel brood , ta
bak meer in huis. 

'kreumelich, [krö:melex] adj. Krom me
lich ; kruimelig. 

'kreumelje, [krö:melje] V. , kreumele, kreu
mele. Krommelje; kruimelen. 

kreun, [krö:n] s.f. & s.m., -e (als s.f.), -en 
(al s s.m.). Kroan(e); kroon. In geeuwden 
-, een gouden kroon. In - fan dorens, een 
doornenkroon . De - fan in baim, de 
kroon , kruin van een boom. De - fan in 
kiize , de kroon van een kies, tand. In nee 
- kreje, een nieuwe kroon (op een kies, 
tand) krijgen. De - fan de dyk, de kruin 
van de zeedijk. # len naai de - stykje, ie
mand naar de kroon steken , iemand drei
gen te overtreffen. De - op it werk satte, 
de kroon op het werk zetten , het werk op 
een waardjge en/of scbitterende wijze 
voltooien . Dat is de - op ... , dat is de 
kroon op ... , dat is het waardige besluit 
van ... 

'kreune, [krö:ne] v., kreunde, kreund; 
'kreunje, [krö:ne] v. <zeldz.>, kreune, 
h eL/ne. Kroanje; kronen , een of de kroon 
opzetten . # l en - mooi ... , iemand kronen , 
eren met ... 

'kreune, [krö:ne] v. , kreunde, kreund. 
Kroan(j)e; kreunen , steunen . 

'kreuning, [krö:nltJ] s. m., -en. Kroaning ; 
kroning. 

'kreunje, V., kreL/ne . 
'kreunjier, s.n. Kroanjier; kroonjaar. 
'kreunprins, s.m. Kroanprins; kroonprins. 
'kreupel, [krö:pel] ; 'krepel, [kre:pel] ; adj . 

& adv. Kre(u)pel ; kreupel, mank. 
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'kreupelje, [krö:pelje] V. , kreupele, kreu
pele. Kreupelje; kreupelen. 

'kreuplanke, s. m. Batting; kmiplank. 
kreus, [krö:s] s.n. Kroas; kroos, eenden

kroos . 
'kreuwooin, [krö:]- s. m. <zeldz.>. Kroade; 

kruiwagen. -> kreukier. 
'krêve, [kre:ve] s. m., -no Krêbe (in bet. I ) , 

haad (in bet. 2); krib, kri bbe. 1. voeder
bak voor beesten. ft ben yn 'e -, het kind 
in de kribbe, het kindeke Jezus. 2. hoofd 
in een ri vier. 

'krêve, [kre:ve] s. m. , -no Krimpe; krimp, 
kiel, door twee hellende dakvlakken ge
vormde inspringende hoek. -> krimp. 

'krevelje, [kre:velje] v. *, krevele, krevele. 
Omdjoeie; spelen, stoeien (maar niet 
ruw). De wiin krevele mooi de blome, de 
wind speelt, stoeit met de bloemen. 

'krêvestinder, -[stlnder] s. m., -s. Krêbe
stinder ; kribbenbijter, paard met de 
(slechte) gewoonte in zijn krib te bijten . 

kre'wei, s.n. , - , kenvei. 
'kribbich, [krlbax] adj. Kribbich ; kribbig, 

prikkelbaar. 
'krybelje, [kribalje] v., krybele, krybele. 

Kribelje; kriebelen. 
kriech, -> kreje . 
'kriegel, [kri.egel] adj . Krigel; energiek, 

ijverig. -e jued, energieke, ijverige men
sen. 

kriege(ste), - , kreje . 
kriel, [kri .el] s.n. Kriel ; kriel , geheel van 

exemplaren die klein in hun soort zijn 
(inz. m.b.t. aardappelen en vi ssen). 
Troch de druchte is der by de iepels fan 
't jier fale -, door de droogte is er bij de 
aardappelen dit jaar veel kriel. 

'krielhin, s.f. Krielhin ; krielhen, kriel
hoen, krielkip. 

'krielhone, s. m. Krielhoanne; krielhaan. 
'krieliepel, s. m. Krielierpel ; krielaardap

pel. 
kriet, - , kryte. 
krieuwd, [kri .!;lt] s .n. , -en [kri.!;lden]. Krûd 

(niet in bet. 4); kruid (niet in bet. 4 en 5). 
1. plant met een niet-houtachtige stengel; 
(als collectief) al wat er aan planten groeit. 
Der greut in seldswn -, daar groeit een 
zeldzaam kruid. De seewiin krevele mooi 
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- en bIed, mooi blom, en -, mooi - en 
blome, de zeewind speelt, stoeit met 
kruid en blad, met bloem en kruid, met 
kruid en bloemen. 2. (veelal in het 
meervoud) plant met geneeskrachtige 
werking, ook in gedroogde vorm ge
bruik t. Fan dit - wedt in middel feur 
fe rkaudens make, van dit kruid wordt een 
middel tegen verkoudheid gemaakt . Tee 
fa n -en trekke liete, thee van kruiden 
laten trekken. 3. (in het meervoud) wel
riekende of prikkelende (delen van) plan
ten, gebruikt, ook in gedroogde vorm, om 
spijzen op smaak te brengen, specerijen. 
Der sitte aardich -en troch dit iiten, er 
zitten flink veel kruiden, specerijen door 
dit eten. 4. groente (a lleen in de samen
stelling schytelkrieuwd). S. in : In Iytjen -, 
een flink klein kind. # Der is gin - f eur 
weensen, daar is geen kruid tegen gewas
sen, daar is niets tegen te doen. 

'krieuwdedakter, [kri .!cIda]- s.m. Krûde
dokter; kruidendokter. 

krieuwde'nier, S. lll. , - , krûddenier. 
krieuwde'reeën, [kri .!cIdare:jan] s.plur. 

Krûderijen; kruiderijen, specerijen. 
'krieuwderich, adj. , -+ krieuwdich. 
'krieuwdetee, [kri .!cIda]- s.m. Krûdetee; krui

denthee. 
'krieuwdetieuwn, [kri .!cIda]- s.m. Krûde

tun ; kruidentuin. 
'krieuwdgeree, s.n. Krûd (in bet. 1), krû

den (in bet. 2) ; kruid (in bet. 1), kruiden 
(in bet. 2). 1. alJ erl ei soorten planten. De 
dûne binne begreud m.ooi blome en -, de 
duinen zijn begroeid met bloemen en al
lerlei soorten planten. 2. specerijen. Jà 
hienen swiet rûkkend - by har, zij hadden 
allerlei welriekende kruiden, specerijen 
bij zich. 

'krieuwdich, [kri.!cIdax]; 'krieuwderich, 
[kri .!cIdarax]; 'krudderich, [krüdarax]; 
adj . Krûd(er)ich; kruidig, geurig, pittig . -
hai, kruidig, geurig hooi . - rûkke, smet j e, 
kruidig ruiken, smaken. 

'krieuwding, [kri.!cIdlIJ] s. m., -en. Kyrn ; 
kim, groef aan de binnenkant van de dui
gen van een vat of kuip waarin de bodem 
sI uit. 

'krieuwdingsaach, s.f. Kymseage; kim-

krimp 

zaag, zaag voor het maken van de 
krieuwding in de duigen voor een kuip of 
vat. 

'krieuwdje, [kri.!cIdja] v., krieuwde, krieuw
de. Krûdzje; kruiden, met kruiden op 
smaak brengen. Krieuwde(d), gekruid. 

'krieuwdkueke, s.m. Krûdkoeke; kruid
koek. 

'krieuwdnagel, -[na:gal] s.m., -s. Krûd-
nagel; kruidnagel. 

krieuwt, [kri .!cIt] s. n. Krûd; kruit, buskruit. 
'krieuwtdamp, s.m. Krûddamp; kruitdamp. 
'krieuwtkomer, s. m. Krûdkeamer; kruit-

kamer. 
'kriezel, s.m., -+ griezel. 
kryge(ste), -+ kreje. 
kriich, [kri :x] s.m. Kriich; pit, geestkracht, 

energie. Der sit gin - yn dy jonge, er zit 
geen pit in die jongen. - , bait, fn it, gale, 
pit. 

kriige(ste), - , kreje. 
kry'juele, [krijü.ala] v., kryjûelde, kry

jûeld; kry'juelje, [krijü.alja] v., kryjuele, 
kryjûele. Krioel(j)e; krioelen, wemelen. 
-+ grymelje, wymelje. 

kry'juelje, v., - , kryjûele. 
'krikkemich, s.m. , -+ krikkemik. 
'krikkemik, [krIkamIk] ; 'krikkemich, [kr 1-

kamlxJ; s. m. <Fr. :> Krykkrak. 1. ram
melkast, oude, versleten fi ets. 2. kavalje, 
oud, vervallen, uitgewoond huis. In aud 
-, een oud kavalje. -+ fa al-om, schampel
j ûen. 

krikke'mikkich, [krIkamIkax] adj . Kryk
krakk(er)ich; krakkemikkig. 

krimme'naasjes, [krImana:sjas] s.plur. 
Krimmenaasjes; geklaag, gejeremieer. 
Do aik altyd mooi dyn -, jij ook altijd met 
je geklaag, gejeremieer. 

krimme'neerje, [krlillanl. alja] v., krim
menere, krimmenere. Krimmenearje; kl a
gen, jeremiëren. Do huefste net so to -n, 
je hoeft niet zo te klagen, jeremiëren. 

krimp, [krImp] s.f. , -eo Kimp(er), kram, 
nunder; zeeschelp, hartschelp, kokkel; 
ook voor: schelp in het algemeen. De ben 
sikje -e op 'e straun, de kinderen zoeken 
schelpen op het strand. 

krimp, [krImp] s.m. , -en. Krimpe; krimp. 
1. door twee rechthoekig samenkomende 



krimp 

buitenmuren gevormde inspringende 
hoek. 2. kiel, door twee hellende dak
vlakken gevormde inspringende hoek. - , 
krêve . 

krimp, [krImp] s.m. Krimp; krimp, het 
krimpen . # Gin - jaan, geen krimp ge
ven, volhouden , de moed niet opgeven. 

'krimpe, [krImpe] (st. )v., kromp [kromp], 
krimpI e; krompen [krompen] , krimpt. 
Krimpe; krimpen. It lakken is krompen, 
het laken is gekrompen . De lViin krimpt, 
de wind krimpt, draait tegen de zon in . 
In krimpenden lViin, een krimpende 
wind. ' oll1krimpe, opkrimpe. 

'krimpefisker, s. m. Skiltsjer; schelpenvis-
ser. 

'krimpepaid, s.n. Skilpaad; schelpenpad. 
'krimpfree, adj. Krimpfrij ; krimpvrij. 
kring, [krU]] s.m., -en. Rûnte; kring. Yn 'e 

hUslike -, in de huise[jjke kring. 
kring, [krU]] s. n. & s.m. , -en. Kring; 

kreng. 1. kadaver. 2. (scheldwoord voor) 
kwaadwillig mens, inz. een vrouw, of on
willig dier. 

'kringel, [krlIJei] S.I11. , -s. Kringel ; krinkel , 
kronkel. De stien móke -s yn it watter, de 
steen maakt (concentrische) kringen in 
het water. So kOll1me der -s yn 'e staf, zo 
komen er rimpels in de stof. - , krinkel. 

'kringelje, [krllJelje] v., kringele, kringele. 
Kringelje; kringelen, kronkelen . - , krin
ketje. 

'kringje, [kru]je] v., kril1ge, kringe. Rûn
tsje; kringen , een kring vormen of be
schrijven. De kóven kringje om 'e tuer, 
de meeuwen cirkelen om de toren. 

'krinke, [kru]ke] v., kf·inkte, krinkt ; 'krin
kje, [krll]kje] v. , krinke, krinke. Krinke; 
krenken. 

'krinkel, [kru]kel] s.m., -s. Krinkel ; krin
kel. - , kringel. 

'krinkelje, [krll]kelje] v., krinkele, krin
kele. Krinkelje; krinkelen . - , kringelje. 

'krinkelwol, s.m. Krolderige wol ; gekrulde 
wol. 

'krinkje, v. , -> krinke. 
krint, [krInt] s. m., -en. Krint; krent. 
'krintebole, [krlnte]- s.m. Krinteb6le; 

kren ten brood. 
'krintebroodjen, [krInte]- s.n . Krintepof-
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ke; krentenbol. -> ballebeusjen, balt j en . 
'krinterich, [krinterex] adj . Krinterich ; 

krenterig, gierig. 
'krintje, [krIntje] v., krinte, krinte. Krint

sje; krenten. 
'krintjebree, [krlntje]- s.m. Krintsjebrij; 

watergruwel. groot, grootlVatter, 
serynebree. 

kry'sant, [krisant] s.m. , -en. Krysant ; 
chrysant. 

kryst, - , kreje. 
kris'tal, [krIstal] s.n ., -Ien. Kri stal ; kri stal. 
kris'tallen, [kristalen] adj. Kri stallen- kris-

tallen , van kristal. 
'krystbaim, s.m. Krystbeam ; kerstboom. 
'Krystben, s. n. Krystbern ; Kerstkind. 
'kristen, [krIsten] s.m., -en . Kristen; 

christen . 
'kristendom, -[dom] s.n. Kri stendom; 

chri stendom. 
'krystfeest, s. n. Krystfeest ; kerstfeest, 

Kerstmis. 
'krystfekansje, s.m. Krystfakänsje; kerst

vakantie. 
'krystferhaal, s.n. Krystferhaal ; kerstver-

haal. 
'krystgeree, s.n. Krystguod ; kerstspullen. 
'krystliet, s. n. Krystliet; kerstlied. 
'kristlik, [krIstlek] adj . & adv. Kristlik ; 

christelijk. 
'krysttiid , s. m. Krysttyd; kersttijd , Kerst. # 

Mooi -, met de Kerst. 
krysttiids'dei, s.m. Krystdei ; kerstdag. # 

De aiste, (wade -, eerste, tweede kerst
dag. Mooi de krysttiidsdage/1. , met de 
Kerst. 

krysttiids'jaune, s.m. Krystjûn ; kersta
vond. 

'Kristus, [krIstes] nom.prop. Kristus; Chris
tus. 

kryt, [krit] s. n. Kryt ; krijt. In stok -, een 
krijtje. -> geef, wyt. 

'kryte, [krite] onregelm.v., ik kfy t, do krit
ste [krItste] , hy krit [krlt] , \IIy, je, jimme, 
jà b y te; kriet [kri .et], kryten [kriten]. 
Krite; krijten, jammeren , schreien, hui
len, wenen. It -/1. fan de kóven , het 
schreeuwen, krijsen van de meeuwen. 

kryten, -> kryte. 
kry'tyk, [kritik] s.m. , -en. Krityk; kritiek. 
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# - hawwe op, kritiek hebben, uitoefenen 
op. 

'krytje, [kr i tja] V., kryte, kry fe. Krytsje; 
krijten , met krijt behandelen , besmeren. 

krit(ste), --> kry fe. 
'krytwyt, adj. Krytwyt ; krijtwit. --> hagel

wyt, mulkwy f, snie~vyf, spienvyf. 
kroes, [krus] s.m. , kroezen [kruzan ]. 

Kroes; kroes, drinkbeker. 
'k rokelys, [kr:): kal]- s. n. Bomiis; bomijs. 
kroke(ste), - , krokje. 
kröke(ste), - , krakje. 
kro'ket, [kro:kE:t] s.m., -fen . Kroket; kro

ket. 
'krokje, [krokja] V., ik krokje, dà krokesfe 

[kro:kasta] , hy kroke [kro: ka] , wy, je, 
j imme, jà krokje; kroke, kroke. Krokje; 
boeren , een boer laten. krook. 

'krokje, [kr:):kja] V. , kroke , kroke. Krokje; 
kwaken , naam voor het natuurlijke ge
luid van padden . Heer dà pare 'reis -n, 
hoor die padden eens kwaken . kwaak
j e, kwekje. 

'krokus, s.m., --> krookje. 
krol, [krol] s.m., -len. Krol ; krul. l à hef 

fan dà meuje -Ien, zij heeft van die mooie 
krullen, van dat mooie krulhaar. In sier
Iiken - aan. in laffer, een sierlijke krul , 
omhaal aan een letter. 

'krolder, [kroldar] s. m., -s. Krolder ; krul ; 
inz. voor: krullende golf. 

'k rolderich, adj ., --> krollieh . 
'kroldoffel, s.m. Krolduffel; krulduffel , 

duffel van astrakan, van gekruld bont. 
'krolhier, s. n. Krolhier; krulhaar, krullend 

haar, een krullende haardos. 
'krolIe, [krola] V., krolde, krold. Krolje; 

krullen , kruiven. 
'krollekap, s. m. Krollekop; krullenkop, 

krullenbol , (iemand met) krullend haar. 
'k rollich, [krolax] ; 'krolderich, [krolda

rax]; adj . Krol(lich ), krolderich ; krullig, 
krullend, gekruld. - hier, krulhaar, krul
lend haar. If watter spiile - om 'e buech 
heer, het water speelde met krullende 
golfjes om de boeg. 

'krolspjald, s.f. Krolspjelde; krulspeld, krul
pen. 

'krolstets, s. m. Krol sturt ; krulstaart. 
'kroItabak, s.m. Kroltabak ; krultabak. 

kruk 

'kroltang, s.f. Kroltange; krultang, krul
ijzer, friseertang, fr iseerijzer. 

kromp(en), - , krimpe. 
'kronkel, [kroIJkai] s. m. , -s. Kronkel; kron

kel. 
'kronkelich, [krolJkalax] adj. Kronkelich; 

kronkelig . 
'kronkelje, [kroIJkalja] V. , kronkele , kron

kele. Kronkelje; kronkelen. 
'kronkelpaid, s.n. Kronkelpaad; kronkel

pad. 
'krooie, [kro: i a] V., kraaide, kroaid. 

Kraaie; kraaien . - , hone. 
'krooier, [kro: i ar] s. m., -s. Kraaier; kraai

er. 
krook, [kro:k] s. m., kroken. Krok; boer, 

hoorbare oprisping. --> krokje. 
'krookje, [kro:kja] s. n. , -s; 'krokus, [kro:

kas] s.m., -sen. Krookje; krokus. 
kroop, [kro:p] s. m. , kropen. <Fr. :> Krop. 

1. krop, verwijding van de slokdarm bij 
een vogel , dienend als voormaag. - , 
krap. 2. wreef, hoogste deel van de voor
zijde van de voet. 

krop, s.f., - , krap. 
krope(ste), - , kropje. 
kröpe(ste), - , krapje. 
'kropje, v. , --> krapje. 
krot, [krot] ; krat, [krat] ; s.n., -fen. Krot; 

krot, oud en vervallen huis. 
'krove, s.m., --> kI·ove. 
' krove, [kr:):va] ; 'krove, [kro:va] ; s.m ., -Il . 

Stienkrobbe; pissebed, keldermot. - , 
Swe fsfeur. 

krudde'nier, [krüdani.ar] ; krieuwde'nier, 
[kri.kldani.ar] <zeldz.>; s.m., -s. Winkel
man ; kruidenier; ook voor: winkelier in 
het algemeen. 

'krudderich, adj ., --> krieuwdich. 
kruech, [krü.ax] s.m. , kniegen [krü.agan). 

Kroech ; kroeg, herberg, café. 
'kruechbaas, s.m. Kroechbaas; kroegbaas. 
króep, --> kruppe . 
kruet, [krü.at] s.m. Baaske; kereltje, jon

getje (vgl. Fr. kr(e)ut, krut 'dreumes'). In 
ly fjen -, een bangelijk jongetje. 

kruk, [krök] s.f. , -ke. Kruk; kruk, steun
stok. 

krUk, [krük] s.f., -ke. Kruk, krûk; kruik. 
De, in lytj -, het, een kruikje. De ben kre-



krûkke 

je winterdeis in - mooi op bed, de 
kinderen krijgen 's winters een kruik 
(met heet water) mee naar bed. - De 
gie so lang to watter, dat se brokt, de 
kruik gaat zo lang te water tot zij breekt, 
vroeg of laat loopt het mis met onvoor
zichtige en/of onbedachtzame daden. 

'knikke, [krüke] s.plur. Hurde learzens; 
harde laarzen. Do moste net mooi dyn -
troch hus hanne baffelje, je moet niet 
met je vuile laarzen door het hui s sjou
wen (en het zo bevuilen). -> bai!. 

krÓJn, [krüm] adj . & adv., -mer, -st. Krûm, 
krom; krom. In -men lyn, spyker, tak, een 
kromme lijn , spijker, tak. In - neus, een 
kromme neus, een arendsneus, een ha
viksneus. -> krumneus. Hy is, roont - fan 
auderdom, j icht, rimmetyk, hij is, loopt 
krom van ouderdom, jicht, reumati ek, hij 
heeft een, loopt met een gebogen rug 
t.g.v. ouderdom, jicht, reumatiek. In -
fe rwooiden baim, een door de wind krom 
geworden, vergroeide boom. - fenvrotte 
haune, door harde arbeid krom gegroeide 
handen. -> fenvrotte. # -me fatten, o-be
nen. Dy - laak je, zich krom, halfdood 
lachen. - prate, krom, gebrekki g praten 
(inz. van kleine kinderen). 

krÓJn, s.m., - , kreumel. 
'krómfuet, s. m. Krompoat; iemand met 0-

benen. 
'krUmheeuwt, s.n . Kromhout ; kromhout 

(op een schip). 
'krUmmel, s. m., -> kreumel. 
'krÓJnming, [krümIu] s.m. , -en. Krom

ming; kromming. 
'kr6mneus, s.m. Kromnoas; kromneus, ie

mand met een kromme neus, een arends
neus, een haviksneus. 

'krÓJnpöser, s. m. Krompasser; krompas
ser. 

'krÓJnprater, -[pra: ter] s. m., -s. Krompra
ter; kromprater. 

'knimte, [krüm(p)te] s. m. , -no Kromte; 
kromte, kromheid. # Mooi in - yn 'e rech 
sitfe, in elkaar gedoken zitten. -> slach. 

'krÓJntjiksel, s. m. Kromti ksel; kromme 
wagendissel. 

krup-'yn, [krüpin ] s. n. Krûp-yn ; kruipin, 
klein vertrek (waar men zich beschermd 
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en vei li g weet). 
'kruppe, [krüpe] (onregelm .)v., kruep 

[krü.ep], knipte ; krupt. Krûpe; krui pen. 
Hy kruep mooi in bliek ut 'e waai, hij 
kroop stilletjes met een boek in een be
schermd en veilig hoekje. Op bed, 
eeuwnder de takkens -, in bed, onder de 
dekens kruipen (waar het beschermd en 
veilig is). By ineeuwr -, bij elkaar krui 
pen, bescherming en veiligheid bij elkaar 
zoeken. De ieuwren kruppe, de uren 
kruipen, gaan zeer langzaam voorbij. # 
Feur ien -, voor iemand kruipen, iemand 
zeer of al te onderdanig zijn . -> schulp. 

'krupper, [krüper] s.m., -s. Krûper; krui
per. 1. kind dat nog niet loopt. 2. iemand 
die zich zeer of al te onderdanig ge
draagt. 

'krupperich, adj . & adv., krupsk. 
'krupriizen, s.plur. Krû pwylch ; kru ipwilg, 

duin wilg. -> riizen. 
knipsk, [krüpsk]; 'krupperich, [krüpe

rex]; adj . & adv. Krûperich; kruiperig, 
zeer of al te onderdanig. Dy man, hieuwn 
is so -, die man, hond is zo kruiperig. 

krUs, [krüs] s. n., -sen, -se <zeldz.>, kruz
zen [krüzen] <zeldz.>. Krûs; krui s. Dy 
jonge is in - fe ur syn heit en mem, die 
jongen is een krui s voor zijn ouders, die 
jongen bezorgt zijn ouders veel last en 
verdriet. # - af munt, krui s of munt (vgl. 
êch af rêch). -> lieuw. 

'krUsbaalke, s. m. Krûsbalke; krui sbalk. 
'krUsbeeld, s. n. Krûsbyld; krui sbeeld, 

crucifix. 
'krUsbei, s.f. Krûsbei; krui sbes. -> kaunt. 
'krUsbek, s. m. Krûsbek; krui sbek, bepaald 

soort vink. 
'knisdeud, s. m. Krûsdea; krui sdood, dood 

aan het krui s. 
'krUsheeuwt, s.n. Krûshout; krui shout. 
'krUsjasse, -[jase] v., krûsjaste, krûsjast. 

Krûsjasse; krui sjassen, zeker kaartspel 
spelen (waarbij de boer de hoogste troef 
is). 

'krUskebolen, [krüske]- s.plur. Krûskepof
kes; bolletjes met een van boven ingesne
den krui s, gevuld met sukade, rozijnen 
en krenten. 

'krUskneup, s. m. Krûsknoop; kruisknoop, 
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kruiselingse knoop (in een touw). 
'knistings, [krüsllt) (k)s] adv. Kru slings; 

kruiselings, krui sgewijs. 
'knispunt, -[pönt] s.n., -en. Kruspunt; 

kruispunt. 
'krósridder, s.m. Krusridder; kruisridder. 
'krósse, [krüsa] v., kruste, krust. Kruse; 

kruisen. 
krósse'munt, s. m. Wylde balsem; kruize

munt, watermunt. --> poddebalsem. 
'krósser, [krüsar] s.m., -s. Kruser; kruiser. 
'króssiging, [krüsagIu] s.m. , -en. Krusi

ging; kruisiging. 
'króssigje, [krüsagja] v., krûssige, krûs

sige. Krusigje; kruisigen. 
'króssing, [krüsI.r)] s. m., -en. Krusing; 

krui sing. 
'króssteek, s.m. Krusstek; kruissteek. 
'króstacht, s.m. Krustocht; kruistocht. 
'krósteken, s.n. Krusteken ; kruisteken. 
ku, [kü] s.f. <zeldz.>. Ko; koe (vrijwel uit

sluitend voorkomend in de zegswijze 
hierna en als eerste lid van enkele sa
menstellingen , zie: kûbeest, kublome, kû
kaalf, kustaal) . # Sjai de - jeur de eers, 
dan sjochste gele prummen, <Fr.> sjoch 
do de hûn yn 't gat, dan sjochste blauwe 
prommen; zie een koe in haar gat, dan 
zie je gele pruimen (berispend antwoord 
op een al te vrijpostige, nieuwsgierige 
vraag). --> beest, kubeest. 

'kubeest, [kü]-; 'kuebeest, [kü.a]-; s.n. 
<zeldz.>. Ko(bist) ; koe, koebeest. --> 

beest, ku. 
'kublome, [kü]- s.plur. <zeIdz.>. Kowe

blom, seegers; Engels gras. - , beestebIo
me. 

' kuebeest, s.n ., --> kubeest. 
kue(d), - , kinne. 
'kueke, [kü.aka] s.m. , -no Koeke; koek, van 

meel, eieren, melk enz. gebakken lekker
nij. # Blauwe -, een bepaald soort koek 
(in repen , van zeer compacte samenstel
ling, met een grijsblauwe kleur) . --> gûed. 

'kuekedeech, s.n. Koekedaai ; koekdeeg. 
'kuekespan, [kü.akas]- s.f. Pankoekspan

ne,srropanne; koekenpan. 
'kuekjen, [kü.akjan] s.n., kûekjes [kü.ak

jas]; 'koekjen, [kukjan] s. n. « Ned.), 
koejes [kukjas). Koekje; koekje. 

kuernschun 

'kuekjesspil, s.n. Koekjeguod; allerhande, 
kleingoed. 

'kuekjestrom, s.f. Koekjetromp; koekjes
trommel. 

kuel, [kü.al] adj., -der [kü.aldar], -st. Koel; 
koel , fri s. - weer, koel, fris weer. In -en 
wiin, een koele, frisse wind. In - antwes, 
een koel, onhartelijk, niet vriendelijk 
antwoord. # It lukt -, <Fr.> it lûkt koel ; 
het begint koel te worden ; inz. : de a
vondkoelte begint voelbaar te worden. De 
wiin lukt -, er komt een koele wind op
zetten. 

kuel'bluedich, -[blü.adax] adj . & adv. 
Koelbloedich ; koelbloedig. 

'kuelens, [kü.alan(t)s] s.m. Koelens; koel
heid, koelte, het koel zijn. --> kûelte. 

'kuelbós, s.n. KoelhUs; koelhui s. 
'kuelje, [kü.alja] v. , kûele, kuele. Kuolje; 

koelen , koel (er) maken of worden. 
'kuelkast, s.m. Koelkast; koelkast. 
'kuelte, [kü.alta] s.m., -no Koelte; koelte. 1. 

koelheid. kûelens . 2. zachte, lichte 
wind. --> kueltjen. # In flau wen -, een 
flauw koeltje, een zwakke wind. In ste
vigen, stiiven -, een stijve koelte, een 
stevige bries. 

'kueltjen, [kü.altjan] s.n ., kueltjes [kü.al
tjas). Koeltsje; koeltje, zachte, lichte 
wind. --> bleus, kûelte, su.chjen, twirke. 

kuer, [kü.ar] s.m., korven [korvan], -en. 
Koer; korf, mand ; inz. voor: mars; ook 
voor: vogelkooi . --> mandjen, mars. 

klier, [kü.ar] s.m. , -en. Kuer; kuur, wijze 
van en middel tot genezing. 

'kueren, [kü.aran] s.plur. Kueren , oanslag
gen, opkomsten; kuren, grillen, fra tsen. 
Hy het jan dà rare -, hij heeft van die 
vreemde kuren , gri llen, fratsen. - , nok
ken, oonslach. 

'kuerfol, s.n. Kuorfol ; korfvol , een mand, 
korf vol. 

kUern, [kü.a(r)n] , ['kü .aran] s.n. Not; graan , 
koren . --> graan. 

'kuernblom, s.f. Roggeblom; korenbloem. 
--> rogebiom. 

'kuernfjild, s.n. Notfjild; korenveld. 
'kuernmiet, s.m. otmjitte; korenmaat. 
'kuernschtin, s.f. Notskuorre; korenschuur, 

graanschuur. 



kuernstekêle 

'kuernstekêle, s.m., -> keurnstekêle. 
kuers, [kü.a(r)s] s.m., -en. Koer(t)s; koers . 

1. richting van verplaatsing. 2. beursprijs 
van geld en effecten. # It schip yn 'e gûje 
- haude, het schip goed op koers houden. 
- satte nooi, koer zetten naar, zich wen-
den naar. In eeuwren - stjûere, het over 
een andere boeg gooien, iets op een an
dere wijze aanpakken . -> buech. 

'kuerse, [kü.a(r)sa] v. , kuerste , kûerst; 
'kuertse, [kü.a(r)tsa] v. , kuertste, kuertst. 
Koer(t)se; koersen. # - nooi, koersen 
naar, koers zetten naar. 

'kuertse, v., - , kûerse. 
kuest, [kü.ast] ; koest, [kust]; interj. & adj. 

Koes; koest. # Dy - haude, zich koest, 
rustig, stil houden. 

'kuesterje, [kü.astarja] v., kuestere, kues
tere. Koestelje; koesteren, vertroetelen . 

'kugel, [kü:ga l] s.m., -s. Kûgel ; kogel. # 
De - is troch de tjark, de kogel is door de 
kerk, de besli ssing is gevallen . 

'kugelje, [kü:galja] v. , kugele, kugele. Kû
gelje; kogelen . 

'kugels, [kü:gal(t)s] adj. Kûgelsk; duivels, 
woedend, woest. Hy wes, wie -, hij werd, 
was dui vels, woedend, woest. 

kuil, [k::>.il] s.m. «Ned.) . Kuil ; kuilvoer, 
ingekuild gras of ander groenvoer, die
nend als veevoer. 

'kuilbilte, s.m. , -> kieuwlbilte. 
kuje'neerje, [küjanLarja] v., kujenere , ku

jenere. Koeienearje; koeioneren. 
'kUkaalf, [kü]- s.n. Kokeal ; koekalf. 
kul, [köl] s.m. In : Flauwe -, flauwe kul, 

onzJn . 
kUI, [kül] s.m., -len. Kul ; lul, (mannelijk) 

lid. 
k6m, [küm] s.m. , -men. Kûm ; kom, be

paald soort vaatwerk. 
kunst, s.m., -> konst. 
kup, [küp] s.f. , -pe. Kûp(e); kuip, wijd, 

houten en van boven open vat. -> flaask. 
'kupper, [küpar] s.m., -s. Kûper; kuiper, 

iemand die beroepshalve kuipen maakt. 
'kupstykje, v. Kûpkestekke; kuipje steken, 

volksspel waarbij men, van een glijbaan 
glijdend, een stok moet steken door een 
gat in een loodrecht onder een draaibaar 
opgehangen en met water gevulde kuip 
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aangebrachte plank. 
kur'sist, [körslst] s.m., -en. Kursist ; cur

sist. 
'kursus, [körsas] s. m. , -sen. Kursus; cur

sus. 
kus, [küs] s. f. , -se. Fiterdopke; nestel, ma

lie, metalen stift je van een veter. 
kUs, [küs] interj . Kuos; uitroep om varkens 

of kippen aan te jagen. 
kUs, [küs] s.m. <zeldz.>, -sen. Hoas; kous, 

kledingstuk ter bedekking van voet en 
been. -> heus. 

kUschyten'grien, [küsxitaD9ri .an] adj. Ko
skitengrien; poepgroen , groengeel, olijf
groen . 

kust, [köst] s. m., -en. Kust; kust. # Eeuwn
der de - (fa re, leze), onder, vlak bij de 
kust (varen, liggen) . Mylen ut 'e -, mijlen 
uit, verwijderd van de kust. -> waal. 

'kUstaal, [kü]- s.m. Ko(we)stäJ; stand (in 
de stal) voor één of twee koeien . 

'kustbeweuner, s. m. Kustbewenner ; kust-
bewoner. 

'kustfaart, s.m. Kustfeart; kustvaart. 
'kustfolk, s. n. Kustfolk; kustbewoners. 
'kustförder, -[f:J: (r)dar] s.m., -s. Kust-

farder ; kuster, kustvaarder, coaster. 
'kustjiet, s.n. Kustljocht; kustli cht. 
'kustlyn, s. m. Kustline; kustlijn . 
'kustwacht, s.m. Kustwacht ; kustwacht. 
kut, [küt] s. m ., -Ien. Kût ; kuit, dik vlezig 

gedeelte aan de achterkant van het on
derbeen ; ook voor: dat deel van een kous 
dat de kuit bedekt. 

kut, [küt] s.m. & s.n. Kût ; kuit, de af
gezette massa eieren van een wijfjesvis. 

'kutsjotte, omegelm. v. Kûtsjitte; kuit 
schieten. De fisken binne ne aan 't -n, de 
vissen zijn nu kuit aan het schieten. 

'kuttich, adj . & adv., - , guttich. 
'kwaakje, [lqia:kja] v., bvake, bvake; 

'kwakje, [k\;lakja] v. , hvake [k\;la:ka] , 
hvake; 'kwake, [k\;la:ka] v. <zeldz.>, 
!..'waakte, b vaakt. Kwêkje; kwaken , naam 
voor het natuurlijke geluid van kikvorsen 
en padden. Heer dà kikkets en pare 'reis 
-n, hoor die kikkers en padden eens kwa
ken . -> krokje, kwekje . 

kwaal , [k\;la:l] s.m., fo.valen. Kwaal; kwaal. 
kwab, [k\;lap] s.m. <zeldz.>, -ben [k\;la-



..... 
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ban] . Kwab(be); kwal, zeekwal. --> kwal, 
tjLienstelpankLiek. 

kwaid, [k\;laj t] adj., -er [k\;la! dar] , -st. Lilk 
(in bet. 1), kwea (in bet. 2) ; kwaad . 1. 
boos, ontstemd. 2. slecht, verkeerd . --> 

sjLied. -e wezzen, kwade, boosaardige 
woorden. In -en geest, een boze, kwade 
geest. # Sà - as in spinder, zo nijdig als 
een spin, spinnijdig . --> nydich. - op ien 
wezze, wazze, kwaad, boos op iemand 
worden, zijn. Dy - met j e, zich kwaad 
maken , zich opwinden. It tà - kreje, het 
te kwaad krijgen , zich niet goed kunnen 
houden , zijn aandoening niet kunnen 
bedwingen . 

kwaid, [k\;laj t] s. n . (veelal zonder art. ge
bruikt). Kwea; kwaad. # - dwaan, kwaad 
doen, slechte, verkeerde dingen doen . Ien 
- dwaan, iemand kwaad doen (gemeen en 
oneerlijk tegen iemand handelen ; iemand 
pijn doen. --> seer). Hier af der gin -
dwaan kinne, ergens geen kwaad kunnen 
doen , zich ergens alles kunnen veroor
loven. Dat kin gin -, dat kan geen kwaad, 
dat is een goede zaak. - mooi - ferjilde , 
kwaad met kwaad vergelden. --> gued. 

kwaid'aardich, -[a:dax] adj. Kwea-aar
dich ; kwaadaardig. 

'kwaidens, [k\;lajdan(t)s] s.m. Lilkens; 
kwaadheid, boosheid. 

'kwaidschiks, -[sxIks] adv. Kweaskiks; 
kwaadschiks, onvrijwillig, met dwang. 

'kwaidskap, s.m. Koartkop; driftkop. --> 

driftkap . 
'kwaidsprakke, onregelm.v. Kweasprek

ke; kwaadspreken. # - fan, kwaadspreken 
over. 

'kwaidsprakker, -[spräk:ar] s.m. , -s. Kwea
sprekker; kwaadspreker. 

'kwaidótsatte, v. Kattekwea uthelje; kat
tenkwaad uithalen. Dà ben binne altyd 
oon 't -n, die kinderen zijn altijd bezig 
kattenkwaad uit te halen . 

kwaid'willich, -[vUax] adj. Kweawi llich ; 
kwaadwillig. 

kwai'jonge, [k\;la(DJ- s.m. Kweajonge; kwa
Jongen. 

'kwailik, [k\;lailak] adv. & adj. Kwealik; 
kwalijk. 1. (als adv.) nauwelijks, ternau
wernood, maar net. Ik wie nach maar -

kwalyteit 

tLis af it begoon tà rynen, ik was nog 
maar nauwelijks, ternauwernood thui s of 
het begon te regenen. Jà wette maar -
wat dat betjot, zij weten nauwelijks wat 
dat betekent. 2. (als adj .) in: Ien wat -
nil17me, iemand iets kwalijk nemen, ie
mand iets euvel duiden . Se nimme it him 
- dat er him sà ferpraat het, ze nemen 
het hem kwalijk dat hij zijn mond zo 
voorbij gepraat heeft. Nim my net -I , 
neem me niet kwalijk!, pardon ! 

kwai'nyter, [k\;lainÜar] s. m., -s. ytear, 
nitelkop; nijdas, plaaggeest. 

kwains'wys, [k\;lain(t)svis] ; kwys'kwauns, 
[k\;lisk\;la.\;In(t)s]; kwyns'kwauns, [k\;Iin(t)
sk\;la.\;In (t)s]; adv. Kwanskwiis, kwys
kwans; kwansuis, kwanswijs, quasi, voor 
de schijn; ook voor: steels, bedekt, zon
der opgemerkt te willen worden. Wy dLie
gen - aik mooi, wij deden voor de schijn 
ook mee. Jà seich - om in hueke, zij keek 
steels om een hoekje. 

kwak, [k\;lak] s. m. , -ken. Kwak; kwak. 1. 
harde klap . Hy smiet de daar mooi in -
ticht, hij smeet de deur met een harde 
klap dicht. 2. (al of niet neergeworpen) 
hoop van een (half)vloeibare stof. In -
dong, farve, mode, een kwak mest, verf, 
(weke) modder. 

'kwake, v., --> kwaakje . 
kwake, --> kwakje . 
'kwakje, v., - , kwaakje . 
'kwakke, [k\;Iäk:a] v., "'wakte, kwakt; 'kwak

se, [k\;Iäk:sa] v., kwakste, kwakst. Kwak
ke; kwakken , met een harde klap vallen 
of neersmijten. De bassel kwakte op 'e 
greeuwn, hy kwakte de bassel op 'e 
greeuwn, de borstel kwakte op de grond, 
hjj kwakte de borstel op de grond. 

'kwakkelje, [k\;lakalja] v. , kwakkele, {ç,llak
kele. Kwakkelje; kwakkelen. 

'kwakkelwinter, [k\;läk:al]- s.m. Kwakkel
winter; kwakkelwinter. 

'kwaksalver, [k\;läk:salvar] s. m. , -s. Kwak
salver ; kwakzalver. 

'kwakse, v., -> !...'wakke. 
kwal, [k\;Ial] s.m., -len. Kwal; kwal, zee

kwal. -> kwab, tjLiensterpankLiek. 
kwaly'teit, [kllalite.it] s.m ., -en. Kwaliteit; 

kwaliteit. 



kwalm 

kwalm, [\qIälm] s.m. Kwalm; kwalm, walm, 
dikke, vettige damp of rook. In jetten, 
swieren -, een vette, dikke, zware walm. 
- , LOge. 

'kwarje, [klclarja] v., ik kwarje , db kwóreste 
[klcl:nasta] , hy Jo.vóre [klcl:): ra], wy, j e, 
jimme, jà kwarje; kwóre , kwóre . Kok
halzje; kokhalzen (vgl. Fr. koarje 'bra
ken') . -> kokhalzje . 

kwart, [kya(r)t] s.n. Kwart ; kwart (een 
vierde deel; (duur van een) kwartnoot). 

'kwartel, [klcla(r)tal] s.m., -s. Kwartel; 
kwartel. 

kwar'tet, [kyarb:t] s. n., -ten. Kwartet; 
kwartet . 

'kwart jen, [~a(r)tjan] s.n., kwartjes [klcla(r)
tjas]. Kwartsje; kwartje, kwartgulden, 
(muntstuk van) 25 cent. 

'kwast, [klclast] s.m., -en. Kwast; kwast. 1. 
dik penseel om mee te verven. 2. tot een 
bundel verdikte franje . -en aan it kleed, 
kwasten aan het gordijn. 3. kwibus, zot. 
- , miver, raar. 4. drank bestaande uit 
citroen sap, water en suiker. 

'kwatsieh, [klclatsax] adj. Kweazich ; dras
sig (vgl. Fr. kwatse 'spuwen , kwijlen') . -> 

kwytsich. 
'kwatstrochwiet, [kyats]- adj . Slet(troch)

wiet; doornat, druipnat, kletsnat. - , 
dongtrochwie t, druptrochwiel, klets
trochwiet, streeuwnttrochwiet. 

'kwaunselder, [klcla.lcIn (t)saldar] s.m., -s. 
Kwanselder; kwanselaar. 

'kwaunselje, [kya. lcIn (t)salja] v., kllIaun
sele, kwaunsele . Kwanselje; kwanselen. 

'kwebbelje, [~f:balja] v. « Ned.), kwebbe
le, Jo.vebbele. Rattelje, tsjaffelje; kwebbe
len, veel en vlug praten. 

kweek, [klcle:k] s.m. & s.n. Fiter, groede; 
kweek, kweekgras, strekgras. - , fy tergós. 

kweek, [klcle:k] s.m. Kweek; kweek, het 
kweken . 

'kweekje, [~e:kja] v., kweke, bveke; 'kwe
ke, [klcle: ka] v., kweekte, "'weekt. Kweek
je, kweke; kweken, telen. 

'kweekschuele, .m. '& . Kweekskoalle; 
kweekschool. 

'kweelje, [kye:lja] v. , Jo.vele , b vele; 'kwe
Ie, [~e: la] v., kweelde , bveeld; 'kwylje, 
[klcl ilja] v., ik klrylje, db kllIiileste [klcli :-
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lasta], hy klviile [~i : l a], lVy, je, j imme, jà 
klrylje; kwiile, Jo.viile. Tsjotterje; kwelen , 
liefelijk zingen (van vogels) . -> tja tte rje. 

kween, [klcle: n] s.m. , kllIenen. Kwyn ; 
kween, dier met zowel mannelijke al s 
vrouwelijke geslachtskenmerken (die bei
de als regel niet volledig ontwikkeld 
zijn); inz. zulk een geit of koe. 

kweer, [klclLar] ; 'kwerich, [klclLarax] ; adj . 
Mjitsk; mierzoet, walgelijk zoet (vgl. 
Gronings kweer(s) 'walgelijk zoet'). - , 
miet. 

'kweersak, [klclLar]- s.m. '& . Losse bûse; 
losse, met een band om het middel beves
tigde zak, door meisjes en vrouwen onder 
de schort of de rok gedragen . 

'kweisje, S., --> kwêsje . 
'kweke, v. , -> kllIeekje. 
kwêke, - , kwekje. 
'kwekeling, [kye:kalllJ] s.m., -en. Kweke

ling; kwekeling. 
'kweker, [~e:kar] s. m., -s. Kweker; kwe

ker. 
kweke'ree, [kye:kare:] s.m., -ën. Kweke

rij ; kwekerij. 
'kwekje, [~f:kja] v., kwêke [kyf:: ka] , kwê

ke; 'kwêkje, [~f:: kja] v. , Jo.vêke, kwêke. 
Kweakje; kwekken, kwaken , naam voor 
het natuurlijke geluid van kikvorsen en 
padden. Heer dà kikkets en pare 'reis -n, 
hoor ctie kikkers en padden eens kwaken. 
--> krókje, kwaakje. 

'kwêkje, v., - , b 1lekje . 
'kwelder, [klclddar] s.m. , -s. Kwelder; 

kwelder, gors, buitendijkse aanwas aan 
de zuid(oost)zijde van Schiermonnikoog, 
die alleen bij zeer hoge vloed nog onder
loopt. -> OOI1l-vas, pole. 

kwelders'heuk, [klcldda(r)s]- s.n. Kwel
dershok; plek op de kwelder waar het in
geschaarde vee kan drinken en 's nachts 
verblijft. 

'kwele, v., -> bveelje. 
'kwelje, v. , - , kwel/eo 
'kweUe, [kyda] v. , klvelde, bveld; 'kwelje, 

[kydja] v., bvelle, kwelle. Kwelle; kwel
len , leed of ongemak opleveren. 

'kwelling, [klcldllJ] s.m., -en . Kwelling; 
kwelling. 

'kwelwatter, [klcld]- s.n. Sypwetter, tyn-



29 1 

wetter; kwelwater. --> Á'wuelje. 
'kwerich, adj ., --> kweer. 
'kwesje, [k!:lEsja] s. m. , -s. Kwestje; kwes

tie, vraag(stuk), zaak. Dat is in - fan 
fertreeuwen, dat is een kwestie, zaak van 
vertrouwen. 

'kwêsje, [k!:lE:sja] ; 'kweisje, [k!:lE. i sja]; s. 
In : - hawwe, met je , kwestie, ruzie heb
ben, maken. Jà hewwe a/ jieren - (mooi 
ineeuwr), zij hebben al jaren kwesti e, on
enigheid (met elkaar), zij leven al jaren 
in onmin . Metje net sà'n -, ben!, maak 
niet zo'n ruzie, kinderen! - , spil . 

' kwetterje, [k!:lEtarja] v. , kwettere, /ollet
tere. Kwetterje; kwetteren , schetteren . 

kwiile(ste), --> hvylje. 
'kwiine, [k!:li :na] v., kwiinde, kwiind; 'kwy

ne, [k!:lina] v., hvynde, hvynd; 'kwynje, 
[k!:linja] v., ik h vynj e, dà kwiineste [lqti :
nasta], hy kwiine [k!:li :na], wy, je, jimme, 
jà hvynje; hviine, kwiine. Kwine; kwij
nen, niet tieren. 

kwiine(ste), --> h vynje. 
' kwiizje, v., --> hvazje. 
kwik, [k!:lIk] s.n. Kwik; kwik, kwikzilver. 
'kwiksilver, s. n. Kwiksul ver; kwikzilver. 
kwyl, [k!:lil] s. m. Flibe; kwijl , speeksel, 

spuug, zever. --> fliive, spee . 
' kwylder, [kl<lildar] s. m., -s. Fliber; kwij

Ier, spuger, zeveraar. It is in /ytjen -, hij , 
zij is een kleine kwijler. --> f1ii ver. 

'kwylduek, s. m. Sla(a)b; kwijllap, slab, 
slabbetje, morsdoekje voor kinderen . --> 

twylik. 
'kwylje, [kl<lilja] v., ik h vylje, dà kwiileste 

[kl<li :lasta], hy hviile [lqti :la], wy, j e, jim
me, jà hvylje; h viile, kwiile. Flybje; kwij
len, speken, speekselen, spuwen, zeve
ren. --> flyvje, speje. 

'kwylje, v., --> /o veelje. 
'kwyne, v. , --> hviine. 
'kwynje, v., --> hviine. 
kwinke'leerje, [kl<lltJkaII.arja] v., /o·vinke

tere , kwinke/ere . Kwi nkelearje; kwinke
leren, vrolijk zingen (van vogels). --> tjot
terje . 

'kwinken, [lqtllJkan] s. n. In : Dy tà - iite, 
zich te barsten eten, zo veel eten dat men 
niet meer kan. 

'kwinkslach, [lqtltJk] - s. m. Kwinkslach; 

kwözje 

kwinkslag. 
kwy(n)s'kwauns, adv. , , kwainsrvys. 
kwispe'deur, s. m., - , /ollispeldeur. 
kwispel'deur, ~Ispaldö.ar] s.m. , -en; kwis-

pe'deur, [kl<lIspadö.ar] s.m., -en; 'kwis
peldeus, [kl<lIspal]- s.f., -deuze. Kwis
pe(l)doar , kwispeldoas; kwispedoor. 
tujas. 

'kwispeldeus, s.f., kwispe/deur. 
'kwispelje, ~Ispa lj a] v., hvispele, /o vis

pele. Gi selje, wispelje; kwispelen (van 
een hond(enstaart)) . 

kwyt, [kl<lit] adj. (a lleen in vaste verbin
dingen) Kwyt ; kwijt. # Wat - retje, iets 
kwijt raken (iets verliezen; iets uit het 
li chaam afscheiden). Hy is syn kooie -
rake, hij is zijn sleutels kwijt geraakt. Dà 
ape /pitten rakeste wal wier -, die appel
pitten raak je wel weer kwijt (nI. met de 
ontl asting). Wy binne har - rake, wij zijn 
haar kwijt geraakt, wij zijn haar uit het 
oog verloren. l en, wat - wazze, iemand, 
iets kwijt zijn , iemand uit het oog ver
loren zijn , iets niet meer hebben . Jà bin
ne ales -, zij zijn alles kwijt, zij hebben 
niets meer (bijv. na brand). Wy binne har 
-, wij zijn haar kwijt, wij zijn haar uit het 
oog verloren . l en wat - schelde, iemand 
iets kwijtschelden, iemand van iets ont
heffen (inz. een geldschuld of een straf). 
len, wat net - wille, iemand, iets niet 
kwijt willen , iemand, iets willen (be)hou
den. 

kwy'tansje, [kl<litan(t)sja] , [kl<latan(t)sja] 
s.m., -s. Kwitänsje; kwitantie. 

kwyts, [lqtits] s.f. , -eo Kwikkert; tapui t, 
bepaalde zangvogel. # In aud -, een (a l 
te) zuinige vrouw. 

'kwytse, [kl<litsa] v., hvytste, hvytst. <Fr.:> 
Kwytse. 1. soppen, naam voor het weg
persen van water wanneer men over een 
drassige ondergrond loopt ; ook voor: het 
geluid dat dat geeft. --> hvazje. 2. (met 
een snelle beweging) spugen; inz. voor: 
spugen in een kwispedoor. 

'kwytsich, [kl<litsax] adj. Kwyts(er) ich; 
drassig. Wiete snie is sà -, met natte 
sneeuw sopt alles zo. --> kwatsich. 

kwore(ste), --> hvarje. 
'kwözje, ~:):zja] v., /ovaze, /ovaze; 'kwiiz-



kwUelje 

je, [kyi :zja] V., kwiize, kwiize. Kweazje, 
kwii zje; soppen, naam voor het wegper
sen van water wanneer men over een 
drassige ondergrond loopt ; ook voor: het 
geluid dat dat geeft . Hy /o vaze, h viize 
Troeh it slyk, de klooi , hij plonst, waadt 
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door het slijk, de (weke) klei . ..... klVyTse . 
'kwuelje, [kyü .alja] v., hvuele, h vuele. 

Kweazje, siperje; kwellen, sijpelen. lt 
\VatTer kwuele troeh de dam, het water 
sijpelt door de dam . ..... kwelwatter, sypje. 



L 
la, [Ia:] s.f. , lade [Ia:de]; lade, [la:de] s.m ., 

-11" laad, [Ia:t] s.n., laden [Ia:den]. Laad ; 
la, lade, schuifbak iJl tafel of kast; ook 
voor: de inhoud ervaJl. Jà la, dy lade, dat 
laad, die la(de). # Sà komt der jild yn 'e 
la, lade, yn ~ laad, dat brengt geld in het 
laadje, daar wordt aan verdiend. -> laat
jen . 

laach, [Ia:x] s.n. <Fr.:> Laach . 1. fami lie, 
geslacht. Hy komt ut in gued -, <Fr.> hy 
is fan goed laach , hy komt ut in goed 
laach ; hij komt uit een goede fami lie, hij 
is van goede afkomst. 2. generatie. Us 
beite en bep har -, de generatie van mjjn 
grootouders, de generatie waartoe mijn 
grootouders behoren. 

laach, [Ia:x] s.m. , lagen [Ia:gen]. Laach ; 
laag, duidelijk van de omgeving te on
derscheiden , (mjn of meer) horizontaal 
ljggende hoeveelheid van een stof of van 
voorwerpen. 

laad, s.n., -> la. 
'laadbak, s.f. Laadbak; laadbak. 
laak, [Ia:k] s.m. Laak, laits; lach. 
'laakje, [la:kje] v. , lake , lake; 'lakje, 

[lakje] v., ik lakje, dà lakeste [Ia:keste] , 
hy lake [la:ke] , wy, je, jimme, jà lakje ; 
lake, lake. Laitsje; lachen. It fjild lake, 
het veld lacht, laat zich van zijn liefelijke 
kant zien . # - om, lachen om (plezier 
hebben over; de spot drijven met). - , bUs, 
daid, daidsiek, eeuwngelok, flau, fusjen , 
greeuwn, haik, krûm, schodje, sieuwze, 
slap, spytsk, ûtprûste, utschaterje . 

'Iaapje, [Ia:pje] v., lape, lape. Laapje; lap
pen , verstellen. De brûek, de schûene -, 
de broek, de schoenen lappen. Lape(d), 
gelapt, versteld. De lapede bruek, schûe
ne, de gelapte broek, schoenen . - , lappe, 
schûenlaper. 

'Iaargje, [la:rgje] v. , laarge, laarge; 'Iarg
je, [largje] v., large, large. Bargje, grie
me; morsen , knoeien. Aude manjued 
laargje yn it bes, oude mannen bemorsen 
hun baard (met speeksel). - , drosje, grie
me. 

laask, [Ia:sk] ; lask, [Iask] ; adj. Lask; al
leen , eenlopend, ongehuwd (met de bij
gedachte van de eenzaamheid die dat met 
zich meebrengt). In - minsk, een eenlo
pende, ongehuwde vrouw. In -en man , 
een een lopende, ongehuwde man . # Twa 
-e minsken, <Fr.> in pear laske Iju; een 
echtpaar zonder (inwonende) kinderen . 

laat, [Ia:t] s.f., late. Latte (in bet. I ); lat (in 
bet. 1). 1. lang, dun en smal stuk hout. 2. 
<zeldz.> loopplank, plank die wordt 
neergelegd om van een vaartuig op de 
wal te komen en omgekeerd. - , leup, 
leupplanke. # Nach ien op 'e -, nog een
tje, nog een glaasje op de valreep. - , fal
reep, leup. Wat op 'e - helje , <Fr.> wat 
op 'e latte helje; iets op de pof, op krediet 
halen. Dat stie op 'e -, dat is op de pof, 
op krediet gehaald. -> latte. 

' laat jen, [Ia:tjen] s.n. , laatjes [la:tjes]. 
Laadsje; laatje. -> la . 

'laatstek, s.n. Tuntsje mei latwurk öffrede; 
door een hek van vertica le latten om
hei nd tuintje. - , stek. 

la'beur, [läbö.er] , [Iebö.er] s. n. <ze1dz.>. 
In: Yn 't - wazze, (barens)weeën hebben 
(vg\. Fr. yn it labeur wêze 'aan het werk, 
bezig zijn') labeurUJen. 

la 'beur(j)en, [läbö.er(j)en] , [lebö.er(j)en] 
s.n. <zeldz.>. In: Wier yn 't - wazze, 

'<Fr.> wer yn 't labeur(j)en wêze; na een 
periode van ziekte weer aan het werk 
zijn. -> labeur. 

labo'reerje, [läborl.erje] , [läberl.erje] v. , 
laborere , laborere. Laborearje; labore
ren . # - oon, laboreren , lijden aan (een 
kwaal , ziekte). 

' Iade, [la:de] onregelm .v. , laadde, laden. 
Lade· laden, van vracht voorzien; m.b.t. 
een vu urwapen ook: van kruü, kogels, 
patronen e.d. voorzien. - , lasse. 

'Iade, s.m., -> la. 
'Iademandjen, [la:de]- S. Jl . .... . Flapkoer; 

klepmand . - , klepkûer. 
'lading, [la:dlJ)] s . m., -en. Lading; lading 

(van een schip of een vuurwapen). 



laf 

laf, [Uit] adj. , -fer, -st. Lef; laf. 1. zonder 
moed, niet getuigend van moed. 2. flauw, 
niet genoeg gezouten (van eten). 

laf, s.m. , - ) lof 
'laffens, [lafan(t)s] s. m. Leffens; lafheid . 
laft, s.m., ) 10ft. 
'laf ter, [l aftar] adj. Lofter ; linker, zich be-

vindend aan de linkse kant. 
lafter'air, s.n. Lofterear; linkeroor. 
lafter'eerm, s.m. Lofterearm; lin kerarm. 
lafter'eich, s. n. Loftereach ; linkeroog. 
lafter'fuet, s.m. Lofterfoet ; linkervoet, lin-

kerbeen. 
lafter'haun, s.f. Lofterhan; linkerhand. 
lafter'kaunt, s .m. Lofterkant; linkerkant, 

linkerzijde. 
lafts, [I afts] adv. & adj. Lofts; links. 
lafts'oof, adv. Lofts6f; linksaf. 
laid, [Iait] s.n ., -en [Iai dan] (alleen in bet. 

3). Lead; lood. 1. bepaald soort metaal. 
2. dieplood. - ) j eplaid. 3."" zeker ge
wicht (eerst van 125, later van 10 gram). 
Hofale -en kafje, tee motte der yn 'e 
poot ?, hoeveel loden koffie, thee moeten 
er in de pot? # Dat ben het - yn 'e eers, 
dat kind heeft lood in de billen , in zijn , 
haar achterste, dat kind is (erg) zwaar. - ) 
kaud, leudjen, swier. 

'Iaiden, [Iaidan] adj . Leaden; loden , van 
lood. In - kugel, een loden kogel. 

'Iaidje, [Iaidja] v., laide, laide. Leadzje; 
loden, met het dieplood de diepte peilen 
van. 

'Iaidjocht, adj. & adv. Leadrjocht; lood
recht. 

' Iaidjotter, s.m. Leadjitter; loodgieter. 
'Iaidlyn, s. m. Lead lin e, leadstreek; lood

lijn . 
'Iaidswier, adj . As lead sa swier; lood

zwaar. --> slVÎer. 
'Iaige, [Iaiga] s. m. <zeldz.>. In : Ut 'e -

bassele, uit de loog geborsteld, in de 
pronk, piekfijn gekleed. 

lain, [!ain] s.n., -en. Lean ; loon. # Synfer
tjene(d) - kreje, zijn verdiende loon krij
gen, loon naar werken krijgen . 

'Iainbelasting, s. m. Leanbelesting; loonbe
lasting. 

'Iainbryfjen, s.n . Leanbriefke; loonbriefje. 
'Iaingje, v. , --> lainje . 
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' Iainje, [lainja] v. , laine , laine; 'Iaingje, 
[Iaingja] v. <zeldz.>, lainge , lainge. 
Leanje; lonen. # It laine de meute, het 
loont de moeite, het is de moeite wel 
waard . It laine wal, het levert wel wat 
(geldelijk voordeel ) op; het loont de 
moeite wel, het is de moeite wel waard. 

'Iainsferheiging, s.m. Leansferheging; 
loonsverhoging. 

'Iaintjinst, s.m. Leantsjinst; loondienst. # 
Yn - lVazze, in loondienst zijn. 

laist, [Iai st] s. m., -en . Least; leest (van een 
schoenmaker). # Mooi it lyf op 'e - rone, 
it Iyf op 'e - hawlVe, in verwachting, 
zwanger zijn ; ook voor: op al le dagen lo
pen, hoogzwanger zijn . - Schuenmóker, 
haud dy by dyn -, schoenmaker, blijf bij 
je leest. 

laist, s.m. , --> lask. 
lak, [l ak] S. I1. Lek; tekortkoming (a lleen in 

vaste verbinding). # It - en brak, <Fr.> 
lek(ken) en brek(ken); de gebreken en te
kortkomingen. It - en brak fan in eeuwr, 
de gebreken en tekortkomingen van een 
ander. 

lak, [lak] s. n. Lak; lak, vern islak. 
lak, [lak] s. In : - havvwe aan, lak hebben 

aan, niet malen om, zich niet storen aan. 
'laker, [la:kar] s.m., -s. Laker; lacher. 
'Iakerich, [la:karax] adj . Lakerich; lache-

rig. 
lake(ste), - ) lakje. 
'lakje, v., --> laakje. 
'lakke, [Iaka] v., lakte , lakt. Lakke; lak

ken , met lak bestrijken. 
'lakken, [lakan] s. n., -s (alleen i.n bet. 2). 

Lekken; laken . 1. uit gevolde wol be
staande stof. 2. rechthoekig stuk van 
deze stof of van katoen , dat over een bed 
of tafel gespreid wordt. 

laks, [l aks] adj . & adv. «Ned.), -er, -t. 
Sleau ; laks. --> sleeuw. 

'lalderje, [laldarja] v., laldere, laldere. 
Mei in slach yn 'e lOnge prate; la llen. 

lam, [lam] s.n. , -men. Laam; lam, jong van 
een schaap; ook voor: jong van een geit. 
- ) mak. 

lam, [lam] adj . Lam; lam, verlamd, geheel 
of gedeel telijk van beweging beroofd 
(i nz. van handen en voeten) . 
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lame, --> lamje. 
larnen'teerje, [lamentLerje] V. , lamentere, 

lamentere. Lamentearje; lamenteren, 
weeklagen. 

' lamje, [lamje] V. , lamme, la me [la:me]; 
lamme, lame. Lamje; lammeren, lamme
ren werpen (van ooien en geiten). Dà 
schiepe hewwe j ister lame, die schapen 
hebben gisteren lammeren geworpen. 

larn' lindich, -[!Index] adj . Lamlindich; 
lamlendig. 

'lamme, [la me] s.m., -no Lamme; lamme, 
iemand die lam is. 

'lammegUed, [lame]- s.n. Lammeguod; lam
meren, lammetjes. ft jonge -, de jonge 
lammeren, de lammetjes. 

lamme'nadich, [lamena:dex] adj. Lamme
nadich; lammenadig. 

'lammestets, [lame]- s.m. Lammesturt ; 
lamsstaart. Lytje -, vleinaam voor een 
klein kind. - , dral, j7aze, fodde, klutte, 
knotse, protter, strûk. 

lamp, [lamp] s.f. , -eo Lampe; lamp. De, in 
lytj -, het, een lampje. # Op it ieuwn fan 
'e wyk hange by fo le jûed de - feurieuwr, 
op het eind van de week hangt bij veel 
mensen de lamp schuin, voorover (omdat 
het geld dan op is en er dus geen nieuwe 
olie gekocht kan worden). --> oonstykje, 
oonswitse, opstykje. 

'lampegles, s. n. Lampeglês; lampenglas. 
'lampekap, s.m. Lampekap; lampenkap. 
larnpe'nist, [lampenIst] s. m. , -en. Lampe-

nist; lampenist (op een schip). 
lam' pet jen, [lampEt jen] s.n., lampet j es 

[lampEt jes]. Steande oaljelampe; staande 
olielamp. - , kannetjen, kant jen. 

larnpy'on, [lampijon] s.m., -s. Lampion; 
lampion. 

'larnpjiet, s.n. Lampeljocht ; lamplicht. 
'lampulje, s. m. Lampe-oalje; lampolie. 
'lamsair, [I llin(b)z]- s.n. Skieppe-ea.r; lams-

oren, bepaalde sierplant. 
'lamstlaask, [lam(p)s] - s.n. Lammeflêsk; 

lamsvlees. 
lang, [llli)] adj. & adv. , -er, -st. Lang; lang. 

Jo laat is -, die lat is lang, die lat is van 
een aanmerkelijke lengte. Jo laat is twa 
meter -, die lat is twee meter lang, heeft 
een lengte van precies twee meter. Dy 

langekomer 

brûek, jas is to -, die broek, jas is te lang. 
In -en brief, een lange brief, een brief 
van vele kantjes. In -en reis, een lange 
reis, een verre en lang durende reis. It 
deure -, het duurt lang, een geru ime tijd. 
Dat is - !ind, dat is lang, een hele tijd ge
leden. It deure ieuwren -, het duurde 
uren lang, uren aaneen. De klak stie stil 
so - de daide bope ieze stie, de klok staat 
stil zo lang, gedurende de tijd dat de 
dode boven aarde staat. # - en breed, 
lang en breed, in den brede, uitvoerig. 
Wat - en breed beprate, fertale, iets lang 
en breed, in den brede, uitvoerig bespre
ken, verteUen. - net ... , lang niet ... , bij 
lange na niet .. . , verre van ... Dat is - net 
eeuwnmuchlik, dat is lang niet, bij lange 
na niet, verre van onmogelijk. Jo mei -
ales net, zij lust lan g niet alles, zij lust 
absoluut alles niet. Dat is - net batter, dat 
is lang niet, helemaal niet, absoluut niet 
beter. - net genooch ... , lang niet, bij lan-
ge na niet genoeg ... Wat er der se i, is -
gin eeuwnsin, wat hij daar zegt, is lang 
geen, absoluut geen onzin . Ho -er, ho ... , 
hoe langer, hoe ... , steeds ... , al maar .. . 
Ho -er, ho mair, hoe langer, hoe meer, 
steeds meer, al maar meer. It wedt ho -er, 
ho batter, slimmer, het wordt hoe langer, 
hoe beter, erger, het wordt naar mate het 
duurt steeds beter, erger. Net -er, niet 
langer, niet meer. Jà kuene it net -er fo l
haude, zij konden het niet langer, niet 

.meer volhouden. SO -, zolang. Wy blieu
we hier so - maar, wij blijven hier zo
lang, voor die tijd maar. Jo seich de beur 
nooi so - at se kue, zij keek de boot na 
zolang ze kon . De -ste de i, de langste 
dag, 21 juni. - , bruek, staf 

lang, [llliJ] s.n . In : fn 't - lVazze, <Fr.> yn 't 
lang wêze; een lange jurk of rok dragen. 

'langair, s.m., -en. Langear; langoor, mens 
of dier met lange oren. 

'lange'komer, s. m . ..,. . Diggelkast; lage, 
smalle porseleinkast, veelal geplaatst tus
sen de bedsteden aan de laag aflopende 
zijkant van het traditionele Schiermon
nikoger woonhuis; echter ook wel tegen 
de scheidingswand, wanneer het huis in 
twee gedeelten, een nood en een sûd, be-



langheeuwt 

woond werd. 'komer, schutte/kast, stien
guedskast. 

'langheeuwt, s. n. Langhout; langwagen, 
dat deel van het onderstel van een oude 
boerenwagen dat het voor- met het ach
terstel verbindt. 

lang'hierich, -[hi.arax] adj . Langhierri ch; 
langharig . 

lang'lidderich, -[lIdarax] adj. Langliddich ; 
met lange ledematen . - wazze, lange le
dematen hebben. In - minsk, iemand met 
lange ledematen. 

'langlöved, -[b: vat] adj . Langskonke; met 
lange poten . # In - mich, <Fr.> in lang
skonke mich, in langskonkmjch ; een 
langpootmug. - , mich, neef, nifjen. - , lO
ven. 

'langsaim, adj . & adv., -+ launsul/1.. 
lang'schonkich, -[sxolJkax] adj. Langskon

bch; langbenig. 
'langstets, s.m. Langsturt ; langstaart, djer 

met een lange staart. 
'langsum, adj . & adv., -+ launsum. 
lang'tairen, s.m., - , lantairen. 
lang'triederich, -[tri .adarax] ; lang'trie-

dich, -[tri.adaxJ; adj. Langtriedd(er)ich ; 
langdradig, wijdlopig. 

lang'triedich, adj. , -+ langtriederich. 
lang'ut, adv. & adj. Langut; languit (in 

bet. 1), langwerpig (in bet. 2). 1. (als 
adv.) in de volle lengte. Hy liech - ieuwr 
de fiuer, hij lag languit over de vloer. 2. 
(als adj .) <zeldz.> meer lang dan breed 
van vorm. -+ langwerpich. In -ten jokkeI, 
-te jokkels, een langwerpige sparappel , 
langwerpige sparappels . 

lang'werpich, -[verpax] adj . Langwerpicb , 
langwizicb ; langwerpig. - , lal1gut. 

lang'wylich, -[ vilax] adj. Langwilich ; lang
wijlig, langdradig, wijdlopig. 

lank'muedich, [lalJkmü.adax] adj. Lank
moedich ; lankmoedig. 

lan'tairen, [lantairan] ; lang'tairen, [lau
tai ran); s.m ., -s. Lantearne; lantaarn , 
lantaren. # It is in. aud - sonder jiet, hij , 
zij is een lantaarn zonder licht, bij , zij is 
dom. 

lan'tairenpail, s.m. Lantearnepeal; lan
taarnpaal, lantarenpaal. 

lap, [lap] s.f. , -pe. Lep(pe); spade, werk-
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tuig om mee te spitten , te graven of te 
delven. 

lape, [la:pa] s.m ., -11. Lape; lap. # In ge
sicht fan aude -/1 , een gezicht van ouwe 
lappen, een huilerig, lelijk gezicht. 

' lapekuer, S. I11 . Lapekoer; lappenmand. 
'lapetakken, s.m. Lapketekken; lappen

deken. 
'lappe, [lapa] v., lapte, lapt. Lappe; lap

pen, flikken , klaarspelen. Hà heste dat 
lapt ?, hoe heb je dat gelapt, gefl ikt? Dat 
lapste my net wier! , dat lap, flik , lever je 
me niet weer! # Ien derby -, iemand erbij 
lappen, iemand eveneens een bekeuring, 
boete laten oplopen. - , laapje. 

'lappel, [lapal] s.m., -s. Leppel; lepel. # 
Ien wat mooi de - ynjotte, iemand iets 
met de paplepel ingeven , iemand iets 
vanaf zijn , haar vroegste jeugd al in
prenten. 

'lappelbied, s .n. Leppeltsjedief, leppeltsje
blom; herderstasje. 

'lappeldeus, s.f. Leppeldoaske; lepeldoosje. 
'Iappelje, [Iapalja] v. , lappele , lappele. 

Leppelje; lepelen, met een lepel eten. 
'lappelrak, s.n. Leppelrakje; lepelrekje. 
'lappen, [Iapan] s. plur. In: Wier op 'e -

wazze, <Fr.> wer op 'e lap(pen) wêze; na 
een periode van bedlegerigheid weer op 
de been zijn. Mooi wat op 'e - komme, 
<Fr.> mei wat op 'e lap(pen) komme; 
met iets voor den dag komen . 

'largje, v., -+ laargje. 
'larve, [larva] s.m., -no Larve; larve. 
'larven, s.plur. , - , lurven. 
las, [las]; los, [los]; adj. & adv., -ser, -t. 

Los; los. In -, -sen arbeider, een los(se) 
werkman , een werkman die los, tijdelijk 
werk doet. It - ieuwnfan in teeuw, <Fr.> 
it loaze ein fan in tou ; de balende part 
van een touw, de loos van een touw. -
weer, los, onbestendig weer. # Derop -
gain, slaan, er op los gaan, slaan. 

'Iasbaste, v. Losbarste; losbarsten . 
'lasbrakke, onregelm .v. Losbrekke; losbre

ken . 
'lasjild, s. n. Losjild; losgeld. 
lask, [Iask] ; laist, [lai stJ; s.m., -en. Least ; 

voetafdruk, voetspoor, voetstap. Der staie 
ólegerre -en yn it wiete saun, er staan al-
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lemaal voetafdrukken in het natte zand. 
--> fuerlask. 

lask, [I ask] s. m. , -en. Lask; las, verbinding 
van twee constructiedelen door samen
smelting met gelijksoortig materiaal ; ook 
voor: de plaats waar een dergelijke ver
binding gemaakt is. 

lask, adj ., - , laask. 
'Iaskaipje, (onregelm.)v. Loskeapje; losko

pen . 
'Iasker, [I asker] s. m., -s. Lasker; lasser. 
'Iaskje, [Iaskje] v., laske , laske ; 'last je, 

[las(t)je] v. ik lasrje [Ias(t)je] , do laskesre 
[Iaskeste], hy laske [laske] , Hy, je, j im
me, jà lasrje; laske, laske; 'Iasse, [lase] 
v. «Ned.), laste , last . Laskje; lassen, 
door een las verbinden, door lassen in el
kaar zetten. Laske(d), lasr, gelast. 

'Iaskreje, onregelm.v. Loskrije; loskrijgen. 
las'liddich, -[lIdex] adj. Huorrich ; met te 

ver van elkaar staande bladen, zodat men 
er niet meer goed mee kan knippen (van 
een (heggen)schaar). Jo oud hegeschier 
is - wezzen, de bladen van die oude heg
genschaar zijn te ver van elkaar af ko
men te staan, zodat men er niet meer 
goed mee kan knippen . 

'Iasliete, on regelm.v. Losli tte; loslaten. 
las'lippich, -[lIpex] adj . Loslippich ; los

lippig, niet kunnende zwijgen. 
'lasrnetje, onregelm. v. Losmeitsje; los

maken. 
'Iaspriis, s. m. Lospriis; losprijs. 
'Iasrone, v. Losrinne; los lopen . # It sil wal 

-, het zal wel loslopen, het zal zo'n vaart 
niet lopen, het komt wel terecht. Dat is 
ro gek om las to ronen , dat is te gek om 
los te lopen, dat is al te dwaas, al te on
gerijmd. 

'Iasse, [lase] v., lasre, last. Losse; lossen. 1. 
ontladen (van een vaar- of voertuig) . It 
schip, de frachtwooin wes last, het schi p, 
de vrachtwagen werd gelost. - en lade, 
lossen en laden. 2. uit een vaar- of voer
tuig laden (van de vracht). De fate wezze 
ut ir nim lasr, de vaten worden uit het 
ruim gelost. 

'Iasse, v. , --> laskje. 
' lasser, [laser] s. m., -s. Losser; losser. 
las'sinnich, -[sInex] adj. Lossinnich ; los-

lasten 

zinnig. 
'lasslaan, onregelm. v. Losslaan; losslaan. 
last, [last] s.m., -en (vrijwel uitsluitend in 

bet. 3). Lêst; last. 1. (zware) vracht. 2. 
lading van een schip; oude inhoudsmaat 
van schepen. 3. verplichting; in het 
meervoud ook voor: belasting. 4. hinder, 
onaangenaamheid. 5. bevel, opdracht. # -
hawwe fan , last hebben van, hinder on
dervinden van. Se hewwe fa le - fan de 
burjued, ze hebben veel (over)last van 
hun buren. - fan de moge hawwe, last 
van de maag, maagpijn hebben. - fan de 
tjald hawwe, last van de kou hebben , zich 
door de kou onbehaaglijk voelen. len rat 
- wazze, iemand tot last zijn, iemand hin
deren. - jaan, last, opdracht, bevel geven. 
Op swiere -en sitte, op hoge lasten zitten , 
veel aan woning en onderhoud moeten 
betalen. - , drup, lost . 

last, [last] adj . & adv. Ust; laatst. De -e 
bledsyde fan in Mek, de laatste bladzijde 
van een boek. Jen syn -e wezzen, iemands 
laatste woorden. - fan dat laach is Lis bep 
sn/em, als laatste van die generatie is 
mjjn grootmoeder overleden. (Yn) de -e 
dagen, jieren, tiid, (gedurende) de laatste 
dagen, jaren, tijd . # Feur 't -, voor het 
laatst, voor de laatste keer. Trooi j ier lind 
hewwe se hier feur 'r - wein, drie jaar ge
leden zijn ze hjer voor het laatst, voor de 
laatste keer geweest. Yn 't - fan ... , in bet 
laatst van ... Yn 't - fan mooi, oktober, in 
het laatst van mei, oktober. ft gie naai, 
op 't - , het loopt naar het einde, hij , zij 
zal spoedig sterven. Op 't -, in , op het 
laatst, op het eind, ten slotte. Jt is ûs op 't 
- slage, het is ons ten slotte (na veel 
moeite) gelukt. Dat motte jimme salm op 
't - maar H,:yte , dat moeten jullie zelf ten 
slotte, in laatste instantie maar weten. Op 
't - rone, <Fr.> om it lêst(e) rinne; bijna 
afgelopen zijn. Kallemooi roont wier op 
'r -, het feest van Kallemooi is bijna weer 
afgelopen. Op 'r lange -, ten langen leste. 
--> aist, ketier, lat, lejen, stryd, swit. 

' lasten, [lasten] adv. Lêsten(deis) ; laatst , 
onlangs, kort geleden. Wy hewwe - nach 
mooi ineeuwr praar, wij hebben onlangs 
nog met elkaar gesproken. 
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'laster, [lastar] s.m. Laster; laster. 
'lasterder, [Iastardar] s.m., -s. Lasterder; 

lasteraar. 
'lasterje, [Iastarja] V. , lastere, lastere. Las

terje; lasteren . 
'lasterlik, [lastarlak] adj . & adv. Lasterlik; 

lasterlijk. 
'Iastich, [lastax] adj., lastiger [Iastagar], 

-st. Lestich; lastig. # Ien - fale , iemand 
lastig vallen, iemand hinderen. 

'last je, v., ~ laskje. 
'lastjeeuwer, -[jE. !-lar] s.m., -s. Lêstjouwer; 

lastgever, opdrachtgever. 
'Iastonne, v. Lostoarne; lostornen . 
'Iaswaakje, v. Losweakje; losweken. 
'Iaswrotte, v. Loswrotte; loswroeten . 
lat, [lat]; lot, [lot] ; s.n ., -ten. Lot; lot (aan

deel in een loterij , loterijbriefje; levens
lot) . In -, -ten kaipje, een lot, loten ko
pen. Dat is it - fan de seeman, dat is het 
lot van de zeeman, dat behoort nu een
maal tot de gebeurlijkheden die inherent 
zijn aan het leven van de zeeman. # Ien 
oon syn - ieuwrliete, iemand aan zijn lot 
overlaten, geen moeite doen iemand te 
helpen ; ook voor: zich niet meer met ie
mand willen bemoeien . 

lat, [lat] adj. & adv. , -ter, -la(t)st [Ia(t)st]. 
Let; laat. Ik koom. -, do koomste nach 
-ter, maar jo koom. it last, ik kwam laat, 
jij kwam nog later, maar zij kwam het 
laatst. In ieuwre, in ketier, in lVyk -ter, 
een uur, een kwartier, een week later. It 
is al -, het is al laat. - op 'e jaune, - yn 'e 
hest, laat op de avond, laat in de herfst. 
Yn 'e -te jaune, hest, laat op de avond, 
laat in de herfst. De beut, bus is -, de 
boot, bus is laat, komt niet of nauwelijks 
op tijd . -te reuze, late rozen , rozen die 
laat in het seizoen bloeien . Ho - is it ?, 
hoe laat is het, welk uur wijst de klok? 
Ho - sueden se komme ?, hoe laat , wan
neer zouden ze komen? Ne is is to -, nu 
is het te laat, nu is de gunstige gelegen
heid voorbij. ~ eer, last, latter. 

'Iatbleujer, -[blö:jar] s. m., -s. Letbloeier; 
laatbloeier. 

'Iatgeneut, s.m. Lotgenoat; lotgenoot. 
La'tyn, [latin] s. n. Latyn ; Latijn , de La

tijnse taal. (It) - is in meujen taal , (het) 
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Latijn is een mooie taal. 
'latje, [lat ja] v., ik latje, do lóteste [b:

tasta] , hy lóte [b:ta], wy, j e, jimme, jà 
latje; lóte, lóte. Lotsje; loten. # - om .. . , 
loten om ... , het lot laten besli ssen aan 
wie ... toekomt. 

lat(ste), - ) liete. 
'latte, [I ata] s.m ., -no Latte; lat (alleen 

voorkomend als tweede lid van de sa
menstelling tangel/atte) . ~ laat. 

latten, ~ liete. 
'Iatter, [latar] adv. Letter; later, nader

hand, na verloop van zekere tijd. - mos
ten 1"'0' him gelyk jaan, later, naderhand 
moesten we hem gelijk geven. - mair, 
wordt vervolgd (al s besluit van een deel 
van een vervolgverhaal). 

'Iatter, [latar] s.m. , -s. Letter; letter. 
lieuw. 

'Iatterduek; 'Iatterlape; s.m. Letterdoek, 
letterlape; letterdoek, letterlap, merklap. 

latte'ree, [Iatare:] s.m. , -ën. Lotterij ; lote
n]. 

'Iattergreep, s.m., -grepen. Wurdlid; let
tergreep. # In epen, slutten -, een open, 
gesloten lettergreep. 

'Iatterje, [Iatarja] v. "" , lattere , laffere. 
Letternaaie; borduren. ~ borduerje, fyn
la tterje, stak. 

'Iatterkunde, -[könda] s.m. « Ned.). Let-
terkunde; letterkunde. 

'Iatterlape, s.m. , ~ latterduek. 
'Iatterteken, s. n. Letterteken ; letterteken. 
'Iatting, [latûJ] s. m., -en. Lotting; loting. 
lau, [la. !-I] adj. , -wer, -st. Lij ; lauw (half-

warm; niet vurig, zonder geestdrift). 
laun, [la. !-In] s.n., -en. Lan ; land. It hai fan 

it - helje, het hooi van het (wei)land ha
len. It fee roont al wier yn it -, het vee 
loopt al weer in de wei. -> weide. De 
bieuwr is op it -, de boer is op het land 
(aan het werk) . In stok -, een perceel 
(wei)land. De sn ie wiske ieuwr it -, de 
-en, de sneeuw stuift over het land, het 
veld, de velden . De -en fan de wereld, de 
landen , de afzonderlijke staten van de 
wereld. Us -, ons (vader)land. Op us - "" , 
op (ons eiland) Schiermonnikoog. Fan 't 
- win je "" , op de vastewal wonen (en dus 
niet meer op Schiermonnikoog). It feur-
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j ier, de hest is wier yn 't -, de lente, de 
herfs t is weer in het land, het is weer 
lente, herfst. ft hele -, het hele land , all e 
in woners van het land . ft hele - het it 
de rieuwr, het hele land heeft het erover, 
ieder spreekt erover. # O Oit - , aan land, 
op de vastewal (i.t.t . op zee). -> lVaal. 
Oon - komme, aan land komen, landen, 
de vastewal bereiken. Oon - speIe, aan 
land spoelen, aanspoelen. -> oonspele. 
Hier af der tà laun(e) komme, <Fr.> hjir 
of dêr telane komme; ergens terecht ko
men, belanden. -> belaungje, làj ochte. 
Der is gin - mooi him tà besiilen, er is 
geen land met hem te bezeilen, er is niets 
met hem te beginnen, hij is volkomen 
onh andelbaar. -> waal. - ) fra imd. 

'launarbeider, s.m. Lanarbeider; landar
beider. 

'launbeeuw, s.m. Lanbou; landbouw. -> 

akkerbeeuw. 
'Iaunbeeuwschuele, s.m. Lanbouskoalle; 

landbouwschool. 
laune, - ) laun. 
'Iaunfast, s.m., -en. Lanfêst; meertouw. 
'Iaunfeugd, s. m. Lanfäd; landvoogd. 
'launfoIk, s. n. <Fr. :> Lanfolk. 1. landvolk, 

plattelandbewoners. 2. landarbeiders. ft -
is de hele dei yn 't spier, de landarbeiders 
zijn de hele dag (druk) aan het werk. 

'Iaungje, v., -> launje. 
'Iaungsum, adj . & adv. , -> launsum. 
'Iaunhier, s. m. Lanshier; landhuur, land-

pacht. 
'launhUs, s.n . Uinhûs; landhuis. 
'Iauning, [la.!;lnlg] s.m., -en. Laning; lan

ding. 
'Iauningssteiger, s. m. Stegerhaad ; lan

dingssteiger. 
'Iaunys, s.n. Läniis; landijs. 
'Iaunje, [I a. !;lnja] v., laune, laune; 'Iaun

gje, [I a. !;lngja] v., launge, launge. Lanje; 
landen. Laune( dj, launge( dj, geland. 

'Iaunkaart, s.m. Lankaart; landkaart. 
'Iaunmacht, s. m. Lanmacht ; landmacht. 
'Iaunroot, s. m. Länr6t; landrot, spotnaam 

voor een landbewoner. 
launs, [la. !;ln (t)s] prep. & adv. Lans; langs. 

- de waai, de waai -, langs de weg, de 
weg langs. - ) troch. 

lee 

'Iaunschap, -[sxap] s.n., -pen. Liinskip; land
schap. 

'Iaunsman, s. m. , -jued -[jü .at]. Lansman ; 
landsman, landgenoot. 

launs'syd, [Ia.!;lnsit] adv. Op 'e side; langs
zij . De reddingsbeut kaam - (fan it 
schip), de reddingsboot kwam (het schip) 
langszij . 

'Iaunsum, [la. !;ln (t)sa m]; 'Iaungsum, 
[Ia .!ll) (k)sa m] <zeldz.>; ' Iangsum, 
[1äJ.J(k)sam] <zeldz.>; 'Iangsaim, [Ial)(k)
saim] <zeldz.>; adj. & adv. , -er, -st. 
Stadich ; langzaam. -> stadich. 

'Iaunwerk, s.n . Lanwurk; landarbeid, veld-
arbeid . 

'Iaunwiin, s.m. Lanwyn ; landwind. 
'Iaunwyn, s.m. Lanwyn; landwijn. 
'lauter, adj . & adv., -> leeuwter. 
la'veerje, [lavI.arja] , [lavLarja] v., lavere, 

lavere. Lavearje; laveren. Se motte mooi 
ineeuwr -, zij moeten zich wat naar el
kaar schikken, voegen. 

la'waai, [Iava:i], [Iava: i] s. n. Leven, la
waai; lawaai . # - met je, schoppe, lawaai 
maken, schoppen. -> livven. 

la'waaimöker, -[m:J:kar] s. m., os. Lawaai
makker; lawaaimaker. 

la'waaischopper, -[sxopar] s. m. , os. La
waaiskopper; lawaai schopper. 

le'bel, [labd] s. m., -len. Blau-ynske; klein 
soort libel. blenebyter. 

lech, [lex] s. m. Lêch; leg, het eieren leggen 
(van kippen ). # Oon 'e - wazze, aan de 
leg zijn , regelmatig een ei leggen (van 
kippen). Fan 'e - oof wazze, van de leg 
zijn , tijdelijk geen eieren leggen (van 
kippen). De - ut hawwe, <Fr.> de lêch ut 
hawwe; voorgoed geen eieren meer kun
nen leggen (van kippen). 

'ledelist, [le:da]- s.m. Ledeli st; ledenlij st. 
leden, -> lid. 
ledy'kant, [Ie:dikant] , [Ie:dakant] s.n., -en. 

Ledikant; ledikant. 
lee, [I e: ] adj . & s.n. Lij ; luw. 1. (als adj .) 

windvrij . In -ën hûeke, een luw, beschut 
plekje. 2. (als s.n. ) luwte. - ) lete . Yn 't -

fa n 'e bimmen, dûne, in de luwte van de 
bomen, duinen. # Eeuwnder -, in de lu w
te, beschermd door . It darp leit fei lich 
eeuwnder -, het dorp ligt veilig beschut 
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(door bos en duinen). De palder eeuwn
der -, de (door de zeedijk) beschutte 
polder. 

lee, onregelm.v. , - , leze. 
lee, s. n. , ..... leed. 
-lee, -[Ie:]; -lei, -[I ~. i] ; suff. -lei ; -lei. 
leech, [Ie:x] adj. , leger [le:gar] , -st. Leech ; 

leeg, ledig. In - fat, in legen mage , een 
leeg vat, een lege maag. De striete is -, 
de straat is leeg, er zijn geen mensen op 
straat. In - plak, een lege plek, een plek 
di e eerder door een (de spreker en toe
hoorders bekende) overledene ingenomen 
werd. 

'leechdrinke, st.v. Leechdrinke; leegdrin 
ken. 

'leechheuze, v. Leecheaze; leeghozen . ..... 
utheuze. 

'leechjotte, onregelm.v. Leechjitte; leeg
gieten . 

'leechrone, v. Leechrinne; leeglopen . 1. 
leegstromen. 2. rondlopen (en niets uit
voeren). 

'leecbroonder, -[ro:ndar] s.m. , os. Leech
rinder ; leegloper, nietsdoender. - , om
stipper, omswiin(d)er. 

'leechstain, onregelm. v. Leechstean; leeg
staan , onbezet zijn (van een zekere ruim
te). 

'leechte, [le:xta] s. m., -n (alleen in bet. 2). 
Leechte; leegte. 1. het leeg zijn. 2. on
gevulde ruimte of plaats. 

leed, [Ie:t]; lee, [Ie: ] <zeldz.>; s. n. Leed
(zje) ; leed, smart, verdriet. # Dat docht 
my -, dat doet mij leed, dat deert mij , dat 
gaat mij aan het hart. 

'leedoonsezer, s.m., os. Leedoansizzer, 
leedomsizzer; aanzegger, aanspreker, 
lijkbidder. - . daidbidder, omsezer, oon
sezer. 

'leegje, [le:gja] v. , lege , lege. Leegje; le
gen , ledigen. Lege(d), geleegd. De leg(ed)e 
omer, de geleegde emmer. 

leek, [le:k] s. m., leken. Leek; leek. 
'leekaunt, s.m. Lijkant; lij zijde . ..... wiin. 
leem, [Ie:m] s. n. Liem; leem, kleiachtige 

grondsoort met een hoog zandgehalte. 
leen, [Ie: n] s.f. , lene . Stek; hek. Feur it hUs 

stie in -, voor het hui s staat een (houten) 
hek. - , hek, stek. 
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leen, [le:n] s. n. Lien; leen . # Ta -, te leen, 
voor tijdelijk gebruik. De burjued helVwe 
us beur ta -, de buren hebben onze boor 
te leen. 

'leenman, s.m. Lienman; leenman. 
'leenwes, s.n. Lienwurd; leenwoord. 
leer, [II.ar] s.n. Lear; leder, leer. ..... tooi. 
leer, [II.ar] s.m. Lear(e); leer, stel se l, theo-

rie; ook wel eens voor: kerkdienst, in z. in 
enkele vaste verbindingen: - , feurlieuw
de, oonlieuwde, oofwyte. De - het lang 
wein, de kerkdienst heeft lang geduurd. # 
Yn 'e - wazze by ... , in de leer zijn bij ... , 
door ... in enig vak of handwerk onder
wezen worden . 

'leerbuek, s.n. Learboek; leerboek. 
'leerjier, s. n. Learjier; leerjaar. 
'leerjild, s. n. Learjild; leergeld. 
'leerjonge, s.m. Learjonge; leerjongen. 
'leerlape, s.m. Learen lape; zeemlap, zeem-

leer. ..... seemZape. 
'leerling, [II.arllIJ] s.m., -en. Learling; leer-

ling. 
'leermester, s. m. Learmaster; leermeester. 
'leerplicht, s.m. Learplicht; leerplicht. 
leers(d(e)), - , Zere. 
'leersum, [II.a(r)sem] adj. Learsum ; leer

zaam. 
'leerwerk, s.n. Learwurk; leerwerk, leder

werk, lederwaren . 
'leesaft, [Ie:]- ; 'leisaft, [h:. !]-; s.n. Swan

nebrea; (uit sepia bestaand) rugschild 
van een inktvis (wordt veel op het strand 
aangetroffen en in vogelkooien gehan
gen, zodat de kooivogel erin kan pikken). 

'leeseil, s.n. Lijseil; lijzeil. 
'leesjild, [Ie:z]- s. n. Lizzersjild, wäljild; 

liggeld, kadegeld . 
'leesplak, [le:s]- s.n. Lizzersplak; ligplaats 

(voor schepen). 
leeuw, [Iql] s.f. , -eo Stränljip, bûnte liuw; 

scholekster. Der sir in - op ir nast, daar 
zit een scholekster op haar nest. 

leeuw, s.m. , ..... lieuw. 
'leeuwe, [lE.!.'a] v., leeuwde, leeuwd; ge

'leeuwe, [gelE. !.'e] v. <zeldz.>, geleeuw
de, geleeuwd. Leauwe; geloven. Hy leeuw
de gin wes fan wat se him fertólden , hjj 
geloofde geen woord van wat ze hem ver
telden. Hy stóle ? Dat Zeeuw ik net, hij 
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stelen ? Dat geloof ik niet, dat kan ik niet 
geloven, dat wil er bij mij niet in . It is 
net tà -n, het is niet te geloven, het is on
gelofelijk, het is onvoorstelbaar. LeeulV 
dat maar net', geloof, denk dat maar 
niet !, reken daar maar niet op! fk leeulV 
dat ik wat heer, ik geloof dat ik wat hoor, 
ik denk, meen iets te horen. Ik leeuw, ik 
bin oonfekansje tà, <Fr.> ik leau, ik bin 
oan fakänsje ta; ik geloof, denk dat ik 
aan vakantie toe ben. Se biline, leeulV 'k, 
naai straun tà, ze zijn , geloof ik, meen 
ik, naar het strand. # - yn, aan, geloven 
in , aan. Deraan - ma ffe, eraan moeten 
geloven, er niet aan ontkomen het ge
noemde te doen (hoe onaangenaam het 
ook moge zijn). - , geleuve, aan, wonder. 

'leeuwen, [h:.!;Ian] s.n . Leauwe(n); geloof. 
- , geleu! 

'Leeuwerts, [h:.!;Ia(r)ts] nom .prop. Ljou
wert; Leeuwarden . 

'Ieeuwich, [1E:.!;Iax] adj . <zeldz.>. Leau
wich ; gelovig. - , geleuvich. 

'leeuwter, [1E:.!;Itar]; 'lauter, [la.!;Itar] ; adj. 
& adv. *. Suver; louter. - geeL/wd, louter 
goud. - wille, louter plezier. - , al/ene . 

'Ieewatter, [le:]- s.n. Lidwetter; leewater. -
yn 'e knivvels hawwe, (water)zuchtige 
knieën hebben. 

lef, [1E:f] s.n. Lef; lef, durf, moed. 
le'gaat, [laga:t] s.n. , legaten. Legaat; le

gaat. 
'leger, [le:gar] s.n., -s. Leger; leger. 
'legerje, [le:garja] v., legere, legere. Le

gerje; legeren, een ligplaats verschaffen . 
Legere( d j, gelegerd. De leger( ed)e sol
daten, de gelegerde soldaten . 

' legger, [1E:gar] s.m. In : Hier af der tà -
leze, ergens voor, ten anker liggen. Hier 
af der tà - komd wazze, ergens voor , ten 
anker gegaan zijn. --> anker. 

legy'juen, [le:gijü.an] s. n., -en. Legioen; 
legioen . 

lei, [1E:.lJ s. n. & s.f. (alleen in bet. 2), -en (als 
s. n.; alleen in bet. 2), -e (als s.f.). Laai; 
lei. 1. leisteen. 2. plaat van leisteen. - , 
bek. 

-lei, suff. , --> -lee . 
'Ieibjaun, s.m., --> lierbjaun. 
leich, ---> liige . 

leje 

leid, - , leze. 
'leide, [1E:.ida] v. , leidde, leid. Liede; lei 

den. 
'leider, [1E:.idar] s.m. , -s. Lieder; leider, 

wie leidt. 
'leiding, [I E:. i dIJ)] s.m. , -en. Lieding; lei

ding. 
'leidingwatter, s.n. Lied i ngwetter ; leiding

water. 
leie, ' lid. 
'leiers, [IE: . i ars] s.m. , leiers, leierzen 

[IE:. i arzan]. Ljedder; ladder, leer. In 
heeulVten, iizderen -, een houten , ijzeren 
ladder. HeeulVten, iizderen Ie iers, leier
zen, houten , ijzeren ladders. --> ril. 

leigen, ' Iiige. 
lein, ' leze . 
leis, - , loze. 
'leisaft, s. n. , - , leesaft. 
leiste, - , leze . 
'leistien, s.n. Laaistien; leisteen. 
leit, - , leze . 
'leiverje, [h:.i vaJja]; 'Iêverje, [1E: :varja]; v. 

In: Ooien -, naam voor een oud volks
vermaak met Pasen , bestaande uit het 
door kinderen oprapen en wegwerpen 
van hard gekookte, gekleurde eieren 
(waarvoor de kinderen wat geld kregen ; 
vgl. Frans lever 'oplichten , opheffen'). 
Wa lVil myn ooien - ?, wie wil mijn 
(paas)eieren wegwerpen ? 

leizen, ---> loze . 
'leizich, [kizax] adj. & adv. « Ned. ), lei

ziger [h:. izagar] , -st. Lêbich ; lijzig, zeur
derig . --> lêvich. 

'Ieje, [le:ja] v. , lede, leed. Lije; lijden . 
Airmue, gebrek, hunger -, armoede, ge
brek, honger lijden . # - eeuwnder, lijden 
onder. - aan, lijden aan. Tà -n hawwe 
fan, te lijden hebben van, lijden onder. 
Heit en mem hete de ben net -, de ouders 
geven de kinderen alles wat hun hartje 
begeert (vgl. Fr. jin net lije jjrte 'het er 
goed van nemen') . Wat net - wille, <Fr.> 
wat net Lije wolJe; iets niet willen heb
ben, iets niet toestaan. Dat wil us heit nel 
-, <Fr.> dat wol us heit net lije; dat wil 
mijn vader niet hebben , dat mag niet van 
mijn vader. len lVal, net - meie, iemand 
wel, niet kunnen lijden, iemand wel, niet 
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mogen, iemand wel, niet aardig, sympa
thiek vinden. It kin net -, het kan niet 
lijden, deze uitgave kunnen we ons niet 
veroorloven. ft kin nel mair dan tjien -, 
het kan ni et meer dan tien lijden, er kun
nen er maximaal tien af. 11 kin nach wal 
ien -, het kan er nog wel eentje lijden, er 
kan er nog wel eentje af. Wat kin il -?, 
wat kan het lijden, wat kunnen we ons 
veroorloven, hoe groot is onze (finan
ciële) speelruimte? 11 kin wat -, het kan 
wat lijden , we kunnen ons (flO ancieel) 
het een en ander veroorloven. 

'Iejen, [Ie:jan] s.n. Lijen; lijden. Mooi it 
yn- en {iliaden is il nel mair sà'n - as 
jieren lind, <Fr.> mei it yn- en utladen is 
net mear sa'n lijen, gelij as jierren Iyn ; 
met het in- en uitladen is het niet meer 
zo'n ellende, narigheid als jaren geleden. 
# Yn it - sitte, <Fr.> yn it lijen sitte; in de 
narigheid zitten, in zorgelijke omstan
digheden verkeren . 11 lasle -, de doods
strijd . -+ stryd. It laste - wedl hier striide, 
de doodsstrijd wordt hier gestreden . 

'Iejenswooi, [Ie:jan(d)z]- s.m. Lijenswei ; 
lijdensweg. 

'Iejer, [Ie:jar] s.m. , -s. Lijer; lijder. ft is in 
lytjen -, <Fr.> it is in lijerke; het is een 
teer, ziekelijk kindje. Iyder. 

'Iejerich, [Ie:jarax] adj . Lijerich ; lijdend, 
kwijnend; ook voor: tobberig. 

lek, adj. & s.n., -+ lik. 
le'kaazje, [Iaka:zja] s.m. Lekkerij ; lekka

ge. -> /ikke. 
'lekke, v. , -> !ikke. 
'lekker, [h:kar] adj . & adv. , -der, -st. Lek

ker ; lekker. - wazze, lekker, aangenaam 
zijn (wat betreft smaak en/of geur). -
smet je, rukke, lekker, aangenaam sma
ken , ruiken. In - mie I, een lekkere, sma
kelijke maaltijd. - iite en drinke, lekker, 
met smaak eten en drinken . Wat -s, iets 
lekkers. -> lekkers. - sliepe, lekker, vre
dig (en diep) slapen. - wairm, lekker, 
aangenaam warm. - ) noflik. It is hier 
lekker, het is hier lekker (warm). Wy 
hewwe - (al) trooi, wij hebben er lekker 
(al) drie (met de bijgedachte dat de an
deren er (nog) niet zo veel hebben). 

'lekkerbek, s.m. Lekkerbek; lekkerbek. 
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lekker'nee, [if:karne:] s. m. <zeldz.>, -ën. 
(Wat) lekkers; lekkernij . - ) lekkers. 

' lekkers, [h;kars] s.n. (vrijwel uitsluitend 
zonder arl.). Lekkers; lekkers, lekkernij , 
lekkernijen. 

'Iekswn, [1E: ksam] s.n. In : len it - opseze, 
<Fr.> ien it leksum (op)lêze, opsizze; 
iemand de les lezen. -> bedyst, dei, ge
weken, haun, les. 

lel, [Id] s. f. , -Ie. Earlapke; lel , oorlel. 
'Iely, [Ie:li] s.m., -s. Leelje; lelie. 
le 'muen, [Iam ü.an] s. m . ..... , -en. Sitroen ; 

limoen, citroen . - ) syrruen. 
le'muenkrieuwd, s. n. 1. Rûkersbeamke; 

citroenkruid. 2. (giel) slyt; (echt) walstro. 
-+ waalstrie. 3. (Ieaf)frouwebêdstrie; lie
vevrouwebedstro. 

'Iene, [Ie:na] v., leende, leene!. Liene; le
nen. len wat -, wat aan ien -, iemand iets 
lenen, iets aan iemand lenen. Wat fan ien 
-, iets van iemand lenen. Jild -, geld le
nen. -+ poffe. 

'Iengje, v., - ) lingje. 
'lengte, s.m., -+ lingte . 
'lening, [Ie:nll)] s.m., -en. Liening; lening. 
'leraar, [ILara:r] s.m., leraren. Learaar; 

leraar. 
lera'res, [ILararE:s], [ILararE:s] s.f., -sen. 

Learares; lerares. 
'Iere, [ILara] v., leersde [ILazda], leers(d) 

[ILas(t)] . Leare; leren . Wat (fan ien) -, 
iets (van iemand) leren. Ien wat -, wat 
oon ien -, iemand iets leren, iets aan ie
mand leren . - ) kinne. 

'Ieren, [lLaran] adj. Learen ; lederen, leren, 
van leder (gemaakt). In - bjaun, pong, 
riem, een lederen, leren (boek)band, bui
del, riem. 

'Ieren, [ILaran] adj. Fan taaiguod; van 
taai-taai. In - hone, een haan van taai
taai . - ) lerengued, lerenman, lerenschip, 
leremV)f. 

leren'gtied , s. n. Taaiguod; taai , taai-taai. 
Mooi Sonderklaas is der wier -, met Sint 
Nicolaas is er weer taai-taai . 

leren'man, s.m. Taaiman ; taai-taaiman, 
taai-taaipop. 

leren'schip, s.n. Skip fan taaiguod; schip 
van taai-taai. 

leren'wyf, s.n. Taaiwiif; taai-taaipop, vrou-
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wen fig uur van taai-taai. 
'lering, [U.arllJ ] s. m. , -en. Learing; lering. 
les, [h:s] s. m., -sen. Les; les. Feur, eeuwn

der, naai de -, voor, onder, na de les. # -
jaan, kreje (yn ... ), les geven , krijgen (in 
... ). len de - loze, iemand de les lezen. -> 

bedyst, dei, geweken, haun, leksum. 
lês, -> loze. 
'Iesieuwre, s.n . Lesoere; lesuur. 
'lessenaar, [h:sana: r] s.m . « Ned.), -s, les

senaren. Lessener; lessenaar. 
'Ieswooin, s. m. Leswein ; leswagen, lesauto. 
let, [Iet] s.n . * <zeldz.>. Letsel ; letsel. De 

liefde jeeuwt gin -, de li efde bezorgt geen 
letsel (in fig. zin). 

'Iete, [Ie: ta] s. m. Lijte; luwte, windstilte. 
Yn 'e - fan 'e bimmen, dune, in de luwte 
van de bomen, duinen. -> lee. 

lets, [Iets] s.f. , -eo Ljurk; leeuwerik. Ik hew 
de aist - al wier heers, ik heb de eerste 
leeuwerik al weer gehoord. 

' Ietsebeul, s. m. Sparwer; sperwer. -> beul, 
sperwer. 

' letseliet, s.n . Ljurkeliet; leeuweriksge
zang. 

'lette, [Ieta] v., lette , le t. Lette (niet in bet. 
2); letten. 1. beletten , verhinderen (vrij
wel uitsluitend gebruikt in vragende zin
nen met een aansporende bedoeling). 
Wat let dy om derhmtne ta gain, wat let 
je om er naar toe te gaan, waarom ga je 
er niet naar toe, m.a.w. ga er (toch ) naar 
toe. Wat let dy, wat let je, waarom zou je 
dat niet doen , m.a.w. doe dat (maar). 2. 
in: - op, letten op, acht geven op. Se 
letten net op it krak jen fan it ys, ze letten 
niet op, gaven geen acht op het kraken 
van het ijs. 

leu, [Iö:] adj ., -jer, -st. Loai; lui . In -jen 
stuel, een luie stoel. # Sa - as in swyn, 
<Fr.> sa loai as in baareh; bijzonder lui . 
Sa - as in lus op in seren hOle, bijzonder 
lui (vgl. Fr. in libben as in lus op in seare 
holle 'een zeer aangenaam leventje'). - , 
Evert, st jonken. 

'Ieudjen, [Iö:tjan] s. n., leudjes [Iö:tjas). 
Leadsje; loodje. # ft - leze, het loodje 
leggen. -> laid. 

leuds, s.f. & s. m., - , luds. 
'Ieudse, v., -> ludse . 

'Ieudsje, v. , , ludse. 
'Ieudzje, v., - , ludse . 

leune 

leuf, [Iö:f] s.n. Lof; loof. It - fan in iepel, 
weltel, het loof van een aardappel , wor
tel. ft - fan in baim, het lof, loof, lover, 
gebladerte van een boom. 

leuf, [lö:f] s.f. , , -eo Luif; luif, luifel , af
dak aan het traditionele Schiermonnik
oger woonhu is waaronder men de vis li et 
drogen . wynbrau. 

'leugen, [Iö:gan] s.m. , -s. Leagen ; leugen . 
- , ferkaipje . 

'Ieujens, [Iö:jan(t)s] s. m. Loaiens; luiheid. 
-> leujerdom, leujichheid. 

'leujerdom, [Iö:jardom] s. m. Loaiens; lui 
heid (alleen voorkomend in de vaste ver
binding hiern a). # Net mooi - omseme 
wazze, ijverig, niet lui zijn (lett.: niet met 
luiheid omzoomd zijn); ook: hard moeten 
werken voor de kost. Us bep wie net 
mooi - omseme, grootmoeder was een 
ijverig mens. Eerder wiene de jued net 
mooi - omseme, vroeger moest er hard 
voor de kost gewerkt worden (men kon 
zich m.a.w. geen luiheid veroorloven). -> 

leujens, leujichheid. 
'leujichheid, [lö:jaxhe. i t] s.m. Loaiïch

heid; luiigheid , luiheid. leujens, leu
jerdom. 

leuk, [lö:k] s.n. Huslok; huislook. 
husleuk. 

'leukje, [lö:kja] v. , leuke, leuke; 'leuterje, 
[Iö:tarja] v., leutere, leutere. Loaikje, 

- loai terje; luieren , zijn tijd met nietsdoen 
doorbrengen. -> omleukje. 

leu'lekkerlaun, s.n. Loai lekkerl an; lujlek
kerland. 

'leuleze, onregelm. v. (komt vrijwel uitslui 
tend in onverbogen vorm voor) . Moarns 
lang op bêd bliuwe; 's ochtends lang in 
bed blijven. Wat is er wier aan 't -nI, wat 
blijft hij vanochtend weer lang in bed! 
Wat docht er der ta -n ?, waarom blijft hij 
toch zo lang in bed? 

'leulezer, -[Ie:zar] s.m., -s. Ien dy't moarns 
lang op bêd bliuwt; iemand die 's och
tends lang in bed blijft. It is in auden -, 
hij , zij blijft 's ochtends altijd lang jn 
bed. 

'leune, [lö:na] v. , leunde, leund. Lynje, 
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leune; leunen . # - op , leunen op (let!. & 
fig .). 

' leuning, [lö:nuJ] s.m., -en. Lining, leu
ning; leuning. 

'Ieuningstuel ; 'Ieunstuel ; s.m. Liningstoel, 
leunstoel: leuningstoel, leunstoel, gemak
kelijke stoel met armleuningen. bried
stuel, eermstuel. 

' Ieunstuel, s.m., ---+ leuningslLiel. 
leup, [Iö: p] s.m. Loop (in bet. I en 2), län

gong (in bet. 3); loop (in bet. 1 en 2) , 
loopplank (in bet. 3). 1. kippenloop, kip
penren . ---+ hinneleup. 2. dat deel van een 
vuurwapen waardoor het projectiel wordt 
weggeschoten . 3. <zeldz.> plank die 
wordt neergelegd om van een vaartuig op 
de wal te komen en omgekeerd. - , laat, 
leupplanke. # Nach ien op 'e -, nog een
tje, nog een glaasje op de valreep. ---+ fal
reep, laat. ---+ ron. 

'Ieuper, [Iö:par] ; 'loper, [Io:par] ; s.m., -s. 
Loper; loper, lang en smal tapijt (voor in 
de gang, op een trap e.d. ). 

'Ieuplamp, s.f. Rinlampe; looplamp. 
'Ieupplanke, s.m. Längong; loopplank, 

plank die wordt neergelegd om van een 
vaartuig aan land te komen en omge
keerd. - , laat, leup. 

leupsk, adj ., ---+ lupsk. 
leus, [lö: s] adj ., leuzer [Iö: zar] , -t. Slûch

slim, (fyn ) ynlein ; li stig, sluw, geslepen . 
- , slieuw, sluchslieuw. 

-leus, -[Iö: s] suff. , -leuzer [Iö:zar] , -t. -leas; 
-loos. 

'leusgat, [Iö:z]- s.n. Utwetteringsgat; loos
gat. 

leut, [lö:t] s.m., -en. Leat; loot, boomscheut. 
'leuterje, [Iö:tarja] v. « Ned.), leUfere , leu

tere. Eamelje, jeuzelje; leuteren , kletsen. 
'leuterje, v., ---+ leukje . 
'Ieuve, [Iö:va] v. , leufde, leufd. Loovje; lo

ven, prijzen, lof geven aan. 
'Ieuwagen, [lö:va:gan] s.m. « Ned.), -s. 

Loaiwagen; luiwagen. 1. harde borstel 
aan een lange steel voor het schrobben 
van de binnenstriete en de buftenstriete. 
2. overloop, schootleider (op een zeil
schip). 

'Ieuwammes, [Iö:vamas] s. m., -sen. Loai
wammes; luiwammes, luilak, luiaard. 
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'leuze, [Iö:za] s. m. «Ned.), -n o Biedwurd; 
leuze, leus, devies. 

'Ieuzens, [Iö:zan(t)s] s. m. Slûchslimmens, 
(fyn) ynleinens; li sti gheid, sluwheid, ge
slepenheid . 

'Ieuzje, [Iö: zja] v., leuze, leuze. Losse; lo
zen, weg malen of laten wegvloeien (van 
overtollig water of afvalwater). Jonge ka
te -, jonge katten van de hand doen, aan 
anderen overdoen . 

'levenje, [Ie:vanja] v. , levene, levene. 
Oangean, wyldzje, wyldjeie; veel lawaai , 
herrie maken (van kinderen) . Haud op 
fan -/1. en heistetjen, wees niet zo druk en 
maak niet zo'n lawaa i, herrie (tegen kin
deren gezegd). Ben, jimme maffe net so -, 
kinderen , maak niet zo'n herrie, lawaai. 
---+ klawatterje, livvel!, omlevenje, oon
gain, optil/e. 

'lever, [Ie:var] s. m., -s. Lever; lever. De -
fan in beest, minsk, de lever van een koe, 
men s. - op 'e bale, lever op brood. ---+ lus. 

leveran'sier, [Ie:varan(t)si.ar] s. m. , -s. 
Leveransier; leverancier. 

leve' ransje, [Ie: varan (t)sja]; leve' raunsje, 
[le:vara.l.1n(t)sja]; s.m. , -s. Leveränsje; 
leveran tie. 

leve'raunsje, s.m., - , leveransje. 
'levering, [le:varuJ] s.m. , -en. Levering; 

levering. 
'leverje, [Ie:varja] v., levere, levere. Lever

je; leveren, verschaffen (tegen betaling of 
huur). # Dà 't us taal net kinne, dà kinne 
w)' - en ferkaipje, <Fr.> dy't us taal net 
kenne, dy kinne wy ferkeapje en öflever
je; zij die onze taal niet kennen , kunnen 
wij , door deze onderling te spreken , flink 
bij de neus nemen. 

'Iêverje, v. , ---+ leiverje. 
' leverkwaal, s. m. Leverkwaal ; leverkwaal. 
'levertraan, s.m. Levertraan ; levertraan. 
'Ieverwost, s.m. Leverwoarst; leverworst. 
leve(ste), ---+ livje. 
'Iêvich, [h::vax] adj. & adv. , lêvige r [IE:

vagar], -st. <Fr.:> Lêbich. 1. lebbig, naar 
de leb smakend. Uvige mulke, tjiis, leb
bige melk, kaas. 2. lijzig, zeurderig. 
leizich. 

'Ieze, [Ie: za]; 'Iizze, [IIza] ..... ; lee, [Ie:] 
(verkorte vorm van de onbepaalde wijs 
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op -e, alleen voorkomend aan het einde 
van een zin); onregelm .v., ik lees [Ie:s] , 
ik lis [lIs] ... , dà leisle [If:. i sta], hy leit 
[If:. it], wy, j e, j imme, jà leze [Ie:za]; liech 
[Ii.ax], leich [I f: .i x] <zeldz.>, luech 
[Iü.ax] <zeldz .>; leid [I f:. i t], lein [k i n] 
<zeldz.>. Lizze; liggen. Liet il der maar 
leze, lizze, lee, laat het daar maar li ggen. 
Sàll'at liike har net tà lezen, lizzen, zoiets 
lijkt haar niet te liggen. Ik helV dat M ek 
der jister nach lezen, lizzen syn, ik heb 
dat boek daar gisteren nog zien liggen. It 
eilaun leit mids yn 'e see, Schiermon
nikoog ligt midden in de zee, is midden 
in de zee gelegen. Der leze beile en bep, 
daar liggen opa en oma (begraven). De 
j ieren dà't af ter, fe ur us leze, de jaren die 
achter, voor ons liggen, de afgelopen, ko
mende jaren. De wiin giet -n, de wind 
gaat liggen, vermindert in kracht. Dat 
leit yn il seemansaard, dat li gt in , is ei
gen aan de zeemansaard . Dat leit him 
net, dat li gt hem niet, dat past niet bij 
hem, daar voelt hij zich niet plezierig bij . 
# It leit aan de wün dat it ieuwrgien is, 
het ligt aan de wind dat het niet door
gegaan is, de wind is er de oorzaak van 
dat het niet doorgegaan is. Don my sil il 
net -, aan mij zal het niet liggen (mocht 
het misgaan), m.a.w. ik zal mijn best 
doen van deze onderneming een succes 
te maken. - , hanne. 

' leze, [Ie:za]; 'Iizze, [Ilza] ... ; lee, [Ie:] 
(verkorte vorm van de onbepaa lde wijs 
op -e, alleen voorkomend aan het einde 
van een zin ); onregelm.v. , ik lees [Ie:s], 
ik lis [lIs] ... , dà leiste [I f:. i sta] , hy leit 
[Ie . i t], wy, j e, jimme, jà leze [I e:za] ; liech 
[Ii.ax] , leich [ki x] <zeldz.>, luech 
[Iü .ax] <zeldz.>; leid [If:. it] , Ie in [Ie. i n] 
<zeldz.>. Lizze; leggen. Us hene wille 
net mair Ie ze, Iizze, lee, on ze kippen wi l
len niet meer leggen. Us hene lykje net 
mair tà lezen, lizzen, onze kippen lijken 
niet meer te leggen. Ik hew jà hin jister 
nach in ooi -n syn, ik heb die kip gisteren 
nog een ei zien leggen. -> hanne . 

lêzen, -> loze . 
' lezing, [le:zllJ] s.m., -en. Lizzing; ligging. 
'lichem, [IIxam] s. n., -en. Lichem; 

lichting 

lichaam. 
'Iychem, adv. , - , lykem. 
'lichemsbeeuw, s. m. Lichemsbou; lichaams

bouw. 
'Iichemsdeel, s.n. Lichemsdiel; lichaams

deel. 
' lichemshauding, s.m. Lichemshä lding; li

chaamshouding. 
'Iychen, adv., - , Iykem. 
licht, [llxt] adj . & adv. , -er, -st. Licht; 

li cht. 1. (als adj . & adv.) niet zwaar. -e 
schiipe, lichte, li cht gebouwde schepen. 
-e greeuwn, li chte, gemakkelijk te be
werken, maar ook weinig vruchtbare 
grond (bijv. veen of zand). - klanken, 
lichte kl anken, klanken van gering vo
lume. In -en straf, een li chte, mjlde straf. 
It -e grien, het lichtgroen, het heldere 
groen. Wat - oonretje, iets licht, juist 
aanraken. 2. (a ls adv.) allicht, wellicht. -
j eeuwe Hy har I,vat, licht, allicht, wellicht 
geven we hun iets. # Sà - as in fee r, zo 
licht als een veer. - yn 'e hole wazze, zich 
licht in het hoofd voelen, (een beetje) 
dui zelig zijn . Der moste net tà - ieuwr 
tinke, <Fr.> dêr moatst net te li cht oer 
tinke; vlak dat niet ult. - , f ale. 

'lichtblau, adj . Ljochtblau; li chtblauw. 
'lichte, v., -> lichtje. 
' lichten, v. In : Gin - jaan, dwaan <zeldz.>, 

<Fr.> gjin lichten dwaan; (hardnekki g) 
aanhouden, volhouden. Hy jeeuwt gin -, 
hij houdt maar aan, vol (bijv. met vra
.gen, zeuren). - jaan, verlichting geven, 
opluchten. Trienen jeeuwe - (aan in 
beknypt bost), tranen geven verlichting 
(aan een bedrukt en bezwaard gemoed). 

'lichter, [llxtar] s.m., -s. Lichter; li chter. 1. 
vaartuig van geringe diepgang, gebruikt 
om de lading van grotere schepen in klei
nere over te laden of deze aan wal te 
brengen. 2 . ... bedden kwast. 

'lichterwerk, s.n. Lichter; lichter, kleine 
hefboom voor het op lichten van een 
deurklink. -> ring-en-lichterwerk. 

Iicht'tëzich, -[ff: :zax] adj . & adv. Licht
feardich; li chtvaardig. 

'lich tgrien, adj. Ljochtgri en; lichtgroen. 
'lichting, [lIxtIg] s. m., -en. Lichting; 

lichting. 



lichtje 

'lichtje, [IIx(t)je] V. , ik lichtje [lIx(t)je] , dà 
lichteste, hy lichte, \\Iy, je, j imme, jà 
lichtje [lIx(t)je] ; lichte , lichte; 'lichte, 
[lIxte] V., lic/me, licht . Li cht(sj)e; lich
ten , in de hoogte heffen. De hole, hued -, 
het hoofd, de hoed (op)li chten. -> deup
seel, hakke, huch, lichten. 

'lichtmetreus, s. m. Lichtmatroas; Li cht
matroos. 

Iicht'sinnich, -[sinex] adj . & adv. Lich t
sinnich ; li chtzinnig. 

lid, [Ilt] s. n., -den [lIden] , leden [le:den]. 
Lid ; lid (van een vereniging e.d.) . - \Vaz
ze, wezzefan inferieniging, lid zijn , wor
den van een veren iging. 

lid, [lIt] s. n. , leie [IE. ie] (vgL Fr. lea). Lid; 
lid . 1. zelfstandig beweegbaar deel van 
het lichaam van mens of dier; inz. in het 
meervoud voor: het li chaam als geheeL 
De leie ûtrekke, zich uitrekken. De (mûe
de) leie daljaan , zich ter ruste begeven 
(na zwaar werk). In huver ging him troch 
de leie, een huivering voer door zijn le
den. 2. gewricht. Hy het de eerm ut it -, 
zijn arm is uit het lid, zijn arm is ont
wricht. # In siekte eeuwnder de Ie ie haw
we, een ziekte onder de leden hebben, die 
met zich dragen. Ir leit my sà op 'e leie, 
het ligt mij op de leden, ik heb er zo'n 
voorgevoel van. - , fûet. 

lid, [11t] s.n . <zeldz.>, -den [Uden]. Lid; 
deksel, datgene waarmee een hol voor
werp van boven afgesloten kan worden . 
-> deksel. 

'Iyder, [lider] s.m. 1. Liderke; niet tierend, 
teer kindje. - , Ie j er. It is in Iytjen -, het is 
een niet tierend, uiterst teer kindje. 2. in : 
Tà - (slooin) wazze, <Fr.> telider (slein) 
wêze; verslagen zijn. Jà wie helendal tà 
-, zij was geheel verslagen (en daardoor 
min of meer versuft). Hy wie helendal tà 
- slooin, hij was geheel verslagen , geheel 
ontzet, hij was er helemaal kapot van. 

'Iyderlik, [liderlek] adj . & adv. <zeldz.>. 
Liderlik; liederlijk. 

' lidmaat, s.m. Lidmaat; lidmaat, belijdend 
lid van een protestants kerkgenootschap. 

'lidmaatschap, -[sxap] s. n. , -pen. Lid
maatskip: lidmaatschap, het lidmaat zijn 
(van een protestants kerkgenootschap), 
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het lid zijn (van een vereni ging e.d.). 
' lidwes, s. n. Lidwurd; lidwoord, artikeL 
Iiech, [Ii .ex] adj . & adv., lieger [Ii.eger] , 

-st. Leech; laag. In liegen stim, een lage, 
donkere stem. In liegen priis, een lage, 
geringe prijs. De liege riizen, de laag 
groeiende kruipwi lg. It liege laun, het 
lage, laag gelegen land. It -ste slach folk , 
het laagste, geringste, gemeenste soort 
mensen. De son stie -, de zon staat laag, 
niet ver boven de horizon . De kovenfjaie 
-, de meeuwen vliegen laag, niet ver bo
ven de grond. In tjokken mist hange -
ieuwr it laun , een dikke mist hangt laag 
over het land. - , schuele, watter. 

liech, -> leze. 
Iiech'hetsich, -[hEtsex] adj . & adv. Leech

herti ch; laaghartig. 
'liechte, [Ii.exte] s.m., -no Lichte; laagte, 

laag of lager gelegen plaats. Yn de -n fan 
de dûne , in de duinpannen , duin valleien . 

lief, [li .ef] adj . (wordt uitsluitend gebruikt 
in de uitroepen lieve genacht! en ach, 
myn lieve genachten! en in de uitdruk
king om de lieve frede wille). Leaf; lief. 
-> genacht, genachten, jaif 

'liefde, [li.evde] « Ned.); 'jaifde, [jaivde] 
*; s .m. Leafde; liefde. # Wat mooi de 
mauntel fan de - bedekke , iets met de 
mantel der Liefde bedekken. - , faud. - -
is blyn, de liefde is blind. 

' liefdesbrief, s. m. Leafdesbrief; liefdes
brief, minnebrief. 

' liefdesliet, s.n. Leafdesl iet; liefdeslied, 
minnelied. 

'liefdewerk, s.n. Leafdewurk; liefdewerk 
(werk van naastenliefde; li efdadigheids
werk) . 

liefe 'la, [Ii .efela:]; lieve'la, [Li .evela:] ; adv. 
In : Fan -, van lieverlede, beetje voor 
beetje, langzamerhand (vgL Fr. 0 liver
del a 'li eve hemel'). 

'lieflik , [li .etlek] adj. *. Leatlik; liefelijk. 
'liege, (st. )v., - , liige . 
lieger' waal, [li .eger] - s. m. Legerwäl ; la

gerwaL # Oon -, aan lagerwaL - , waal. 
liek, -> lykje . 
liem, [Ii .em]; Iym, [Iim]; s. m. & s.n. 

<zeJdz.>. Lym ; lijm. 
'lieme, [Li.erne] v., liemde, liemd; 'Iymje, 

"""" 
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[limja] V. , ik lymje, do !iimeste [li :masta] , 
hy !iime [Ii:ma], 1"Y, je, jimll7e, jà Iymje; 
liime, liime. Lymje; lijmen. - , finger. 

'lieme, s.m., - , liime. 
'liemerich, adj ., --> !iemich. 
'liemich, [li .amax]; ' liemerich, [li .ama

rax]; adj . Lim(er)ich ; lijmeri g, lijmig. 
'liemknecht, s.m. Lymtange; lijmtang, 

lij msch roef. 
'liempoot, s. m. Lymp6t; lijmpot. 
liep , [Ii .ap] adj. & adv ., -er, -st. Liep; leep, 

slim. In Iepen (ien), een leperd, een slim
merik. 

liep, [Ii .ap]; jiep, [ji .ap]; s. m ...... , -en. Ljip; 
kievit. ' kyvit. 

'liepens, [Ii.apan (t)s] s. m. Liepens; leep
heid, slimheid. 

'lierbjaun, [Ii .ar]- ; 'leibjaun, [h:.i]-; s.m. 
Lie(d)ban; leiband. 

' liere, [Ii .ara] s.m. , -no Liere; lier. 1. be
paald snaarinstrument. 2. bepaald hij s
werktuig op een schip. - , bane. 

lies, s.m., --> lys. 
liet, [Ii .at] s.n ., -en. Liet ; lied . # It he ie/we 

- sjonge, het hoogste lied zingen , luid 
zingen van vreugde. Dat is it ieuwnfan it 
-, dat is het einde van het lied, zo loopt 
deze zaak af. 

' \iete, [li .ata] onregelm.v. , ik liet, do latste 
[Uitsta], hy lat [Hit] , 1"Y, j e, jimme, jà 
!iete; lat [liit] , latten [latan] . Litte; laten . 
len allene, mooi rasr -, iemand alleen, 
met rust laten. Liet him., laat hem (alleen , 
met rust). Lier dar! , laat dat (na)! , doe 
dat niet ! De jieren hewwe har grueden 
larren , de jaren hebben hun litteken s na
gelaten. Do biste siek, omdatste dy der 
fe rklumje latten heste, je bent ziek, om
dat je je daar hebt laten verkleumen . As 
er dat wil, liet him it dan salm aik maar 
betelje, als hij dat wil , laat hem, laat hij 
het dan zelf ook maar betalen, dan moet 
hij het zelf ook maar betalen. Liet us 
/lach maar even wachtje, <Fr.> lit us 
noch mar efkes wachtsje; laten we nog 
maar even wachten . Liet har dan aik 
'reis sjain naai ... , <Fr.> lit har dan ek 
ris sj en nei ... ; laten ze dan ook eens kij-
ken naar ... Liet us so m.ued wà as in 
hieuw/?, it hus is schien, laat ons honds-

lieuwde 

moe zijn , al zij we dan ook hondsmoe, 
het huis is schoon. Liel de wiin rroch 
myn hier wooie, laat de wind door mijn 
haar waaien, moge de wind door mijn 
haar waaien, dat de wind door mijn haar 
waaie, dat de wind door mijn haar mag 
waaien. Dar lat him min beschrieuwe, dat 
laat zich niet gemakkelij k beschrij ven, 
dat is niet gemakkelijk te beschrijven. Ir 
lyk wes yn see sakje latten, <Fr.> it Iyk 
waard yn 'e see sakje litten; men liet het 
lijk in zee zakken. Der is hier wier f ale 
dros leze latten, <Fr.> der is hjir wer 
gans rommel Iizze litten; men heeft hier 
weer veel rommel laten liggen . Dat schil
deree wedt us net sjain lalten, <Fr.> dat 
skilderij wurdt us net sjen litten; dat 
schilderij wordt ons niet getoond, dat 
schilderij toont men on s niet. # Wat net -
kinne, iets niet kunnen laten , iets (uit 
innerlijke noodzaak) wel moeten doen . 
Wy sille ie hier maar by -, we zullen het 
hier maar bij laten, we gaan er hier maar 
niet verder op door, op in. Hier wil ik it 
f eur deze keer by -, hier wil ik het voor 
deze keer bij laten, dit is alles wat ik 
deze keer (over de onderhavige zaak) te 
vertellen heb. --> dwaan. 

'lietebtiek, [1i .ata]- s.n. Lieteboek; lied
boek, liederboek. 

lieuw, [li .\;I] ; leeuw, [h:.\;I] ; s.m. , -en. Liuw; 
leeuw. # - af latter, <Fr.> letter of liuw; 
kruis of munt (vgl. êch af rêch) . --> krus. 

\ieuw, [li .\;I] adv. In: - lytj, <Fr.> leaflyts; 
klein en lief, aardig. In - lytj bytke, <Fr.> 
in leaflyts bytsje; een heel klein beetje. In 
- lytj byrke mulke yn 'e tee, een heel klein 
beetje melk in de thee. 

lieuwd, [li .\;It] adj. & adv., -er [li.\;Idar] , -si. 

Lûd ; luid. -e mesyk, luide muziek. -
gieuwle, ruppe, sjonge , luid huilen, roe
pen , zingen. # - op, hardop, overluid. --> 

hes. 
lieuwd, [Ii .\;It] s.n. <zeldz.>, -en [li .\;Idan). 

<Fr.:> Lûd . 1. geluid, klanken. --> gelut, 
swierlieuwdich. 2. stem. --> Ion, slim. 

'lieuwde, [li.\;Ida] v., lieuwdde, lieuwd. Lie
de; luiden (van een kerkklok). De klak 
wedt lieuwd, de klak lieuwdt, de klok 
wordt geluid, de klok luidt. It -n, het lui -



lieuwdsprakker 

den (van de kerkklok). - ) klaklieuwden. 
It lieulVdt tuelve, it lieulVdT fa n tLielven 
" , de klok luidt omdat het twaalf uur is 
(en daarmee tijd om het (iand)werk te 
onderbreken voor het middagmaal). 

'Heuwdsprakker, -[spraker] s.m., -s. Lûd
sprekker ; luidspreker. 

'lieuwejong, s. n. Liuwejong; leeuwenjong, 
welp. 

Lieuwe- 'Tryntjens, [li .k1 etrintjen(t)s] nom. 
prop. In: Op syl1 -, op zijn elfendertigst, 
uiterst langzaam en omslachtig; ook voor : 
wat stuntelig en niet al te vlot (m.b.t. het 
spreken van het Schiermonnikoogs door 
niet-Schiermonnikogers). 

'Heuwets, [li.k1ets] s.m. In : Tà -, te loevert, 
loefwaarts, aan , naar de loefzijde. -> luef 

lieuwr, [li .k1r] s .m. In : Op 'e - leze, stain, 
op de loer liggen, staan, op een gunstige 
gelegenheid wachten. 

'Heuwre, [li .k1re] v. , lieuwrsde [li.k1zde], 
lieulVrs(d) [li .k1s(t)]. Loere; loeren , spie
den, scherp kijken of zien. 

Iieuwrs(d(e», -> lieuwre. 
Iieve'la, adv., - ) !iefe/a. 
Iyf, [Iif] s.n., liiven [li:ven]. Liif; lij f; inz. 

voor: buik. De Iy tj het it - fol iiten, de 
kleine heeft zijn , haar buikje vol. IT - fo l 
iiten satte, flink toetasten , veel eten. In -
fol tjald hawwe, <Fr.> in bealchfol , hûd
fol kjeld hawwe, de kjeld yn 't lii f haw
we; door en door verkleumd zijn, een 
erge kou gevat hebben . # In - as in 0 111-

keersd dod, as in trom, <Fr.> in lii f as in 
tromme; een buik als een burgemeester, 
een dikke buik. Net fole , niks om it -
hawwe, wein ig, njets om het lijf, te be
tekenen hebben. l en op it - fale , iemand 
op het lijf vallen, iemand overvallen. De 
staml f uel us op it -, de storm overviel 
ons. l en Tà - gain, iemand te lijf gaan, 
iemand aanvallen. Wat tà - gain, iets te 
lijf gaan, iets aanpakken, aanvatten, ter 
hand nemen . -> laist, pyne. 

Iy'guster, [Iigöster] , [Iegöster] s.m. , -s . 
Liguster ; liguster. 

Iy'gusterhege; re'gisterhege; s. m. Ligus
terhage; ligusterheg. 

'liichbeest, [Ii:g]- s.o. Liichbist; Ij egbeest. 
'liige, [Ii: ge] (st. )v., leich lh:.ix], Iiigde; 
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leigen [h:. igen] , liigd; ' Iiege, [Ii.ege] 
(s t. )v., leich, liegde; leigen, Ii egd. Lige; 
liegen, onwaarheid spreken . -> basIlViI, 
jiige, klip . 

'liike, adv., - ) gelyke. 
liike(ste), - ) Iykje. 
' Iiime, [li :me]; 'Heme, [li.eme]; s. m. Flues

ke; vlie je (op een vloeistof, bijv. thee, 
water) . Der leit in - ieuwr de tee, it wat
ter, er ligt een vliesje op de thee, het wa
ter. Der leit in - ieulVr it bjair, de \\1)'n, er 
ligt kaam (een bepaald schimmelig be
slag) op het bier, de wijn . ) gliime. 

Iiime(ste), ) Iymje. 
Iiine, -> Iyn. 
'liinebaim, [li :ne]-; 'Iynebaim, [line]-; 

s.m. Line; linde, lindeboom. 
'Hineheeuwt, s.n. Linebeamshout ; linde

hout. 
Iiiven, - ) Iyf 
lik, [lik] s. m., -ken. Flutske; scheutje. In -

mulke yn 'e tee, een scheutje melk in de 
thee. De dieze drupt yn swiere -ken. op 'e 
strieTe dal , de nevel valt in zware drup
pen op de straat. 

lik, [lIk] ; lek, [h:k] <zeldz.>; adj ., -ker, -st. 
Lek; lek, vloeistof of gas doorlatend (van 
schip, emmer, vat e.d.). # Sà - as in 
teems, zo lek als een teems, als een 
mandje, heel erg lek. 

lik, [lik] ; lek, [h:k] <zeldz.>; s. n. , -ken. 
Lek; lek, plaats waar iets lek is. 

-lik, -[lek] suft., -er, -st. -lik; -lijk. 
Iyk, [lik] s. n., -en. Lyk; lijk, dood li chaam 

(i nz. van een mens). 
Iyk, [lik] s. n., -en. Lyk; lijk, zoomtouw van 

een zeil. # IT seil is ut 'e -en wooid, het 
zeil is (door de harde wind) uit de lijken 
geslagen, uit de rand gescheurd. Ut 'e -en 
lVazze, <Fr.> ut 'e liken wêze; doodmoe, 
dodelijk vermoeid zijn . 

Iyk, [lik] s.n. In : Net om ('I ) - wille, <Fr.> 
net om Ct) lyk wolle; onhandelbaar zijn , 
niet meegaand zijn . DaT ding lVii net om 
('t) -, <Fr.> dat djng wol net om Ct) Iyk; 
dat ding wil niet zoals ik wil , ik kan met 
dat ding niet uit de voeten . 

Iyk, [lik] adj . & adv. <Fr. :> Lyk. 1. (als 
adj. ; alleen als naamwoordelijk deel van 
het gezegde) quitte. Wy binne -, wij zijn 
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quitte, wij hebben ni ets meer van elkaar 
te vorderen . 2. (als adj. & adv.) in : - as, 
<Fr.> lykas; zoals, evenals. ' gelyk, krekt. 
It binne minsken - as wy, het zijn mensen 
zoals wij . It is aik maar in minsk, - as dà , 
hij , zij is ook maar een mens, evenals j ij. 
It ging mooi synenr - as mooi mynent, het 
ging met de zijne zoa ls met de mijne. 

Iyk, conj. , -> gelyk. 
' Iykdoren, s.m. Lykdoarn(e): likdoorn . 
' lyke, adv., -> gelyke. 
' lykem, [likam); ' lychem, [lixam); 'ly

chen, [li xan]; adv. In : - allene, <Fr.> 
Iykme-allinne; moederziel a ll een. 

ly'keur, [likö.ar] s. m., -en. Likeur ; likeur. 
' lykje, [likja] (onregelm.)v., ik Iykje , dà 

liikesre [li :kasta], hy li ike [Ii:ka], lVy, j e, 
j imm.e, jà lykje; liike, liek [li .ak]; liike. 
Lykje; lijken. ft liike sà meu, het lijkt zo 
mooi (maar schijn bedriegt). Ir liike 
gûed, meu, <Fr.> it liket goed, moai ; het 
ziet er goed, mooi uit. Dy fo ra liike gued, 
Ii ike net, <Fr.> dy foto liket goed, liket 
net; die foto gelijkt goed, gelijkt niet. It 
liike wal in schilderee, het lijkt wel een 
schilderij (zo mooi is het). It liike wal af 
binne jimme net jochtich, het lijkt wel 
alsof jullie niet goed snik, niet goed wijs 
zijn . De beur liike rà kaumeljen, de boot 
leek te kantelen, om te slaan. # Sà't liike, 
<Fr.> sa' t liket; blijkbaar, schijnbaar, 
naar men mag of moet aannemen. l à 
hewlVe sà't liike wier wat eeuwrs betacht, 
zij hebben blijkbaar, schijnbaar weer iets 
anders verzonnen . Sà't it ne liike, <Fr.> 
sa' t it no liket; zoals het er nu naar uit
ziet, voor zover we het nu kunnen bekij
ken, als alles volgens plan verloopt. Sà 't 
it ne liike, hew ik meum in f rejen dei, 
zoals het er nu naar uitziet, volgens plan 
heb ik morgen een vrije dag. - op, lijken 
op, gelijkenis vertonen met. l à liike op 
har mem, zij lijkt op haar moeder. Der 
liike it wal op, <Fr.> dêr liket it wol op; 
dat lijkt wel zo, daar heeft het alle schijn 
van. - , slaan. It het der even op liike dat 
ir winter wezze sue, <Fr.> it hat der even 
op like dat it winter wurde soe; het leek 
even, het had er even de schijn van dat 
het winter zou worden. It li ike der nach 

lingte 

net op, dat H0' de kachel al ut !iete kinne , 
het lijkt er nog niet naar, het is nog lang 
niet zo ver dat we de kachel uit ku nnen 
laten. Ir liike neume naai, op, het lijkt 
nergens naar, het lijkt naar niets (er 
deugt niets van; het geeft volstrekt geen 
pas). - , reuje. Wer liike dat op!, <Fr.> 
wêr liket dat op!; dat geeft volstrekt geen 
pas! 

'likke, [IIka] v. , likte, likt ; 'lekke, [h:ka] v. 
<zeldz.>, lekte, lekt. Lekke, Iykje; lek
ken, lek zijn . -> lekaazje. 

'lykwooin, s.m. Lykwein ; lijkwagen. 
lilk, [lIIk] adj. , -er, -sr. Lilk, raar (in bet. 

3); lelijk. !. onknap (m.b.t. het uüerlijk). 
2. kwaad . - sjain, kwaad kijken. 3. on
gunstig, vervelend. Hy her in -en kneu 
haun , hij heeft een lelijke knak gekregen, 
een lelijke kn auw gehad. # Sà - as de 
nacht, zo lelijk als de nacht, bijzonder le
lijk. -> speelilk. 

'liJkens, [lIlkan(t)s] s.m. Lilkens; lelijk-
heid. 

lym, s. m. & s.n., - , liem. 
'lymje, v., -> lieme. 
lymo'nade, [Iimo.na:da], [Iimana:da] s.m. 

Limonade; limonade. 
lyn, [Jin] s.f. , liine [li :na] . Line; lijn , een 

eind (niet erg dik) touw of draad. De 
lVaask op 'e - hingje, de was aan de lijn 
hangen. # len aan 'e - haude, iemand aan 
het lijntje houden, iemand telkens op
nieuw dingen beloven (en hem zo aan 
zich blijven binden). -> sleepteeuw. 

lyn, [lin] s.m., -en. Streek; lijn , streep. In 
fynen, krummen -, een fij ne, kromme 
lijn . 

lind, [lInt] ; fer'lind , [falInt] ; adv. Lyn , fer
Iyn ; geleden. Kots, lang, trooi dagen -, 
kort, lang, dri e dagen geleden. -> ferlyn. 

'lynebaim, s.m., - , liinebaim. 
Jing, [HIJ] s. m. <zeldz.>. Rek, mik; leng, 

bederf in brood (waardoor de broodkruim 
tot slijmige draden wordt). 

'lingje, [ll!Jja] v., linge , linge; 'lengje, [1f: IJja] 
v., lenge , lenge. Lingje; lengen. De da
gen lingje al wier, de dagen lengen al 
weer, worden al weer langer (na de kort
ste dag). 

'Jingte, [IItJ(k)ta]; 'lengte, [J f: IJ (k)ta] ; s. m., 
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-no Lingte; lengte. # Yn de -, in de lengte. 
Yn - fan dagen, tot in lengte van dagen, 
nog lange jaren (na dezen). 

'Iynich, adj . & adv., ..... linnich. 
Iyny'jaal, [linija:I] , [linaja:I] s. m., Iynyja

len . Lini aal; liniaal. plingschail. 
'Iynje, [Iinja] s.m., -s. Lynje; linie. 
'Iynkueke, s.m. Lynkoeke; lijnkoek, vee

koek van uitgeperst lijnzaad. 
'linnen, [lInan] s. n. & adj. Linnen , linnens 

(i n bet. 2); linnen. 1. (als s.n.) lijnwaad, 
weefsel uit vlas- of hennepgaren vervaar
digd. 2. (als adj.) van linnen gemaakt. In 
- lakken, een linnen laken. - , wol. 

'linnengued, s. n. Linnenguod; linnengoed. 
'linnenkast, s. m. Linnenkast; linnenkast. 
'Iinnich, [llnax]; 'Iynich, [Iinax]; adj. & 

adv. Linich; lenig, buigzaam, soepel. 
lins, [IIn(t)s] s.f., linze [IIn(d)za]. Lins; 

lens, luns, pen , spie. 
lins, [IIn(t)s] s.f. , linze [lIn (d)za]. Lin s; 

lens (van bril , fototoestel , microscoop, 
oog). 

lins, [IIn(t)s] s. Lins; rust, vrije tijd . - haw
we, krej e, vrij (af) hebben, krijgen. Hy het 
ne fjitsien dagen -, hij heeft nu twee we
ken vrij(af) . Ne aist even -, nu eerst even 
rust, uitrusten, bijkomen. 

lins, [lIn (t)s] adj. Lins; lens, leeg. Dy hele 
winkel is - kaft, die hele winkel is leeg 
gekocht. 

'Iynsied, s. n. Lynsied; lijnzaad. 
lint, [lInt] s.n., -en (alleen in bet. 2). Lint; 

lint. 1. smal , bandvormig weefsel (van 
fluweel , zijde e.d.). 2. stuk van dergelijk 
weefsel (inz. als versiersel). In -, -en yn it 
hier, een lint, linten in het haar. 

'lintbebeeuwing, -[babE.yIIJ] s. m. Lintbe-
bouwing; lintbebouwing. 

'lintsaach, s.f. Lintseage; lintzaag. 
'Iintwerm, s.m. Lintwjirm; lintworm. 
'Iynulje, s.m. Lynoalje; lijnolie, uit lijn-

zaad gewonnen olie. 
'lype, []jpa] v. , Iypte, lypt. Lipe, lypje; 

huilen (van een kind) . ..... bere. 
'liplöze, st. v. Liplêze; liplezen. 
'lippe, [lIpa] S. I11 ., -no Lippe; lip. - , 

kneupsgat. 
'lippestift, s.m. Lippestift ; lippenstift. 
Iys, [lis] s. m. (<Ned.), Iyzen [lizan] ; lies, 
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[li.as] S. I11 . « ed.), liezen [li .azan]. 
Ljisk, Ijesk; li es, streek, plooi tussen on
derlijf en bovenbeen . ..... jeske. 

lisp, [lIsp] adv. In: - prate, li spelen . ..... lis
pelje, slisse. 

' lispelje, [lIspaIja] v. , lispele, lispele. Li s
pelje; li spelen, sli ssen . ..... lisp, slisse. 

list, [lIst] s.m., -en. Li st; lijst. De - fan in 
schilderee, de lijst van een schilderij. In 
langen - fan /Zomen, een lange lij st van 
namen. In Iytjen -, een lijstje. 

' listemöker, [llstam::àar] s. m., -s. List
makker; lijstenmaker. 

'Iyster, [listar] S. I11. , -s. (K)lyster; lij ster. # 
Swetse -, zwarte lijster, merel. 

'Iysterbei, s.f. Hûnebei (in bet. I), koet
sebeibeam (in bet. 2); lijsterbes. 1. be
paalde rode vrucht (die veel door lij sters 
wordt gegeten). 2. bool11 waaraan deze 
vrucht groeit. - , lysterbeiebaim. 

'Iysterbeiebaim, S. I11 . Koetsebeibeam; lijs
terbes, boom waaraan de lij sterbes groeit. 
..... Iysterbei. 

'list je, [lIs(t)ja] v. In : Kiste dat -?, kun je 
dat?, lukt je dat?, ben je daartoe in staat? 
(vgl. Oudfries lasta, lesta 'betalen ' en 
Duits leisten 'presteren ') 

Iytj, [Iitj] adj. & adv. , -er [litjar], -st [Iitst]. 
Lyts; klein ; ook voor: kleingeestig, be
krol11pen . JIJ is nach maar -, zij is nog 
maar klein , jong, zij is nog maar een 
kind. -e ben, kleine kinderen , nog niet zo 
oude kinderen. Dà 't ik - wie, toen ik 
klein , jong was, in mijn jeugd. In -en ien, 
<Fr.> in Iytsen ien ; een kleine, een klein 
exemplaar; ook voor: een kleine, een 
kleit je, een baby. - , lytj . Dy -e, dat kleine 
jongetje. - , lytj. DIJ moste -er schrieuwe, 
je moet kleiner, in kleinere letters schrij
ven . Dat het in -e saunhundert geeu.vne 
kaste, dat heeft een kleine zevenhonderd 
gulden , iets minder dan zevenhonderd 
gulden gekost. # It - M s, ..... hus. len -
kreje, iemand klein krijgen , iemands ver
zet breken . ..... gued, man, pole. 

Iytj, []jtj] s.m. & s.f. Lyts, Iytske(rt); klei
ne, kleintje. In - kreje , een kleintje krij
gen. Dy -, dat kleine jongetje. Jo -, dat 
klei ne meisje. 

Iytj , [litj] s.(n.) Lyts; klein . # - en gat, 
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klein en groot, kinderen en volwassenen, 
oud en jong. Yn it -, in het klein , op 
kleine, beperkte schaa l. 

'lytjens, [litjan(t)s] s.m. Lytsens; klein 
heid ; ook voor: kleingeestigheid , be
krompenheid. 

' lytjfee, s.n. Lytsfee ; klein vee. 
'lytjgUed, s.n. Lytsguod; kleingoed, (klei

ne) kinderen. -> gûed. 
' lytjhaundel, s. m. Lytshannel ; kleinhan

deL 
' lytjjild, s. n. Lytsjild; kl eingeld. -> kleen

jild. 
litsen, -> lûkke. 
' livje, [lIvja] v., ik livje, do leveste [le:

vasta] , hy leve [le:va] , wy, j e, jimme, jà 
livje; leve, leve. Libje; leven . Us beite en 
bep livje beide nach, mijn grootouders 
leven beiden nog. Jo het demooi net lang 
mair leve, zij heeft daarna niet lang meer 
geleefd. De livjende God <zeldz.>, de le
vende God. -> li vven. # - as God yn 
Frankryk, leven als God in Frankrijk, 
een onbezorgd en aangenaam leven lei
den . - fan ... , leven van .. . , in zijn on
derhoud voorzien met .. . De jued livje 
der fan de fiskeree, de mensen leven daar 
van de visserij . - op ... , leven op ... , in 
leven blijven met ... Hy leve op pillen, hij 
leeft op pillen . 

' livven, [Ilvan] s.n., -s. Libben (in bet. 1), 
leven (i n bet. 2); leven. 1. het in leven 
zijn. Jà geniete fan it -, zij genieten van 
het leven. Hy het syn hele - fisker wein, 
hij is (gedurende) zijn hele leven visser 
geweest. It - op it eilaun, het leven , het 
dagelijkse bestaan op Schiermonnikoog. 
De reddingsbeut der hingje de -s fan de 
seejued faak fan oof, de reddingsboot 
daar hangen de levens van de zeelui vaak 
van af. 2. lawaai. -> lawaai. Wat is 't hier 
in -! , wat is het hier een lawaai ! # In - as 
in eurdeel, een leven als een oordeel, een 
hels lawaai . AI myn, syn, har -, <Fr.> al 
myn, syn , har libben ; (gedurende) mijn , 
zijn , haar hele leven . By syn -, <Fr.> by 
syn libben ; in leven , toen hij nog leefde. 
By syn - wie er f isker, in leven was hij 
visser. By - en walwazzen, bij leven en 
welzijn. Feur iens -, voor zijn leven , blij-

li vvensgefaarlik 

vend. Jo is feur har - eeuwngelokkich 
wezzen, zij is voor haar leven, blijvend 
ongelukkig geworden. Yn - wazze, in le
ven zijn , leven . Wat yn it - ruppe, iets in 
het leven roepen, iets doen ontstaan. Jà 
ro0l1den om it -, <Fr.> hja rûnen om it 
libben ; zij liepen om strijd, zij liepen zo 
snel ze konden . Om it - bringe, om het 
leven brengen, doden . Om it - komme, 
om het leven komen , het leven verliezen 
(door een ongeval of door gebrek). TG -
komme, tot leven komen, (weer) levend 
worden . Yn 't feurj ier komt de natieuwr 
wier tG -, in de lente komt de natuur weer 
tot leven. Hy het der gin -, hij heeft daar 
geen leven, hij wordt daar slecht behan
deld. It - der oof bringe, het leven er af 
brengen , zijn leven redden of behouden. 
Der kaam wier - yn 'e breeuweree, er 
kwam weer leven in de brouwerij , er was 
weer het nodige te doen. It - Ziete, het le
ven laten, sterven. lens - waigje, zijn le
ven wagen , de mogelijkheid ri skeren aan 
de een of andere onderneming te sterven. 
- met je, lawaai maken. -> besit, eeuwich, 
hest, kastje, lost, (n)eut, sieuwr, sin, 
tri ed. 

'livven, [llvan] ; 'livvend [Ilvant] ; adj . Lib
ben ; levend. De -e God, de levende God. 
- , livje . In -en taal, een levende taal. Yn
ienen stuech er der wier - feur us, plot
seling stond hij daar weer levend, in le
venden lijve voor ons. # ft der - oof brin
ge, het leven er af brengen, zijn leven 
redden of behouden . -> wezen. 

' livvend, adj. , -> livven. 
'livvendich, [Ilvandax] adj . & adv. Libben ; 

levendig, kwiek, vief. 
'livvensbaim, s.m. Libbensbeam ; levens

boom. 
'livvensdagen, s.plur. Libbensdagen; le

vensdagen, levenstijd . 
'livvensfersekering, s. m. Libben sferseke

ring; levensverzekering. 
' livvensgefaar, s.n. Libbensgefaar; levens

gevaar. # Yn - wazze, in levensgevaar 
verkeren , gevaar lopen het leven te ver
liezen. 

'livvensgefaarlik, adj. Libbensgefaarlik; le
vensgevaarlijk. 



li vvensjaune 

'Iivvensjaune, s. m. Libben sjûn; levens
avond, ouderdom. 

'Iivvensjiet, s. n. Libbensljocht; levenslicht. 
It aiste -, het eerste levenslicht. 

'livvenslang, adj . & adv. Libbenslang; le
ven slang. - kreje, levenslang krijgen , tot 
een levenslange gevangenisstraf veroor
deeld worden. 

'Iivvenstried, s.m. Libbenstried ; levens
draad. 

'Livvenswerk, s.n . Libbenswurk; levenswerk, 
werk waaraan men zijn leven gewijd 
heeft. 

'Iivvenswiize, s. m. Libben swize; levenswij
ze, leefwijze. 

'livvenswille, s.m. Libbenswille; leven s-
vreugde, levens lust. 

'livvenswooi, s.m. Libbenswei ; levensweg. 
'Iizze, onregelm.v., ---> leze . 
loch, [lox] adj ., logger [logar) , -st. Loch ; 

log, dik en plomp. # In - schip, een hoog
zwangere vrouw, een vrouw die op alle 
dagen loopt. 

loch, [Iox] s.m., loggen [Iogan] . Loch ; log, 
toestel voor het bepalen van de snelheid 
van een schip. # De - loze, op de log kij
ken (om na te gaan hoe snel het schip 
vaart) . 

'Iochbóek, s.n. Lochboek; logboek. 
'Iodderich, [lodarax] adj. Lodderich; lod

derig, slaperig, suf. 
lods, [lots) s.f. <zeldz.>, lodze [lodzaJ; 

lots, [Iots] s.f. <zeldz.>, -e. Loarte; drol, 
keutel. # Fuege lodze, lodze as braide(n ), 
grote, dikke drollen , keutels - , lodze, 
rampe. 

lodze, [lodza] s.m. <zeldz.>, -no Bulte; 
hoop, hoeveelheid menselijke of dierlijke 
afgang zoals die gedeponeerd is. # In 
fuegen -, een grote hoop. ---> lods. 

' loeder, [ludar) s.m. « Ned.), -s. Loeder; 
loeder. 

loep, [lup] s.m. , -en. Lûp; loep, vergroot
glas. 

lof, [lof) ; laf, [Iäf] <zeldz.>; s. m. Lof; lof, 
eer. 

'lofliet, s.n . Lofliet; loflied. 
'lofpsalm, s.m. Lofpsalm ; lofpsalm. 
'Iofsang, s.m. Lofsang; lofzang. 
10ft, [10ft); laft, [Iäft] <zeldz.>; s.m., -en. 
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Loft ; lucht (dampkring; atmosfeer ; he
mel, hemelgewelf, uitspansel ); soms ook 
voor: het ons omri ngende, voor het leven 
op aarde onontbeerlijke gasmengsel. - , 
lucht. In blauwen, helderen, klairen -, 
een blauwe, heldere lucht. Schiere -en, 
grijze luchten . Der binne beuje oon 'e -, 
er zijn buien aan de lucht. De lets fjocht 
heich yn 'e -, de leeuwerik vliegt hoog in 
de lucht. Yn 'e epen -, in de open , vrije 
lucht, buiten, niet in huis. Frisse -
<zeldz.>, fri sse luch t. # In - as in terton, 
een erg bewolkte, zeer dreigende luch t. 
Dat sit yn 'e -, dat zit in de lucht, dat 
(onderwerp) is op ieders lippen, dat (ver
schijnsel) houdt ieder bezig. ---> bedorve, 
berone, deuk10ft, gat, tjok, tongerslach. 

' Ioftich, [Ioftax) adj . & adv. Loftich, luf
tich ; luchtig. ---> luchtich. 

' loftreis, s.m. Loftreis; luchtreis. 
' loge, [b:ga] s.m. Walm; walm (vg!. Fr. 

lage '(steek)vlam'). - , kwalm. 
'Iogefanger , -[fäJjar] s.m ., -s. Walmfanger; 

walmvanger. 
'logger, [logar] s.m., -s. Lager; logger (be

paald kustvaartuig). 
'Iogje, [Iogja] v. , logge, logge . Logje; log

gen, met de log de snelheid van het schip 
bepalen. 

'Iogje, [b:gja] v., loge, loge. Walmje; wal
men (vg!. Fr. lagje 'laaien , vlammen'). - , 
stome. 

10k, s.n. , ---> gelok. 
lo'kaal, [lo.ka:l] s.n ., lokalen. Lokaal ; lo

kaal. 
'Ioke, [Io:ka] s.m. , -no Lok(ke) ; 10k, haar

lok. 
'lokebraid, [Io:ka)- s.n. Lokkebrea; lokaas, 

wat iemand tot iets verlokt. 
loke(ste), lokje. 
' lokje, [lokja] v. , ik lokje, db lokeste 

[Io:kasta] , hy loke [Io:ka], wy, j e, jimme, 
jà lokje; loke, loke. Lokje; lokken , ver
lokken. Eerder wezzen der wal schiipe 
mooi falske jieten nooi de kusl loke , 
vroeger werden er wel schepen met valse 
lich ten naar de kust gelokt. Eerder wied 
er fole op see, maar ne't er auder wedt, 
loke dat him net mair sb, vroeger was hij 
veel op zee, maar nu hij ouder wordt, 
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trekt hem dat niet meer zo aan , vindt hij 
dat niet meer zo aan lokkelijk. 

'lokjen, [lokjan] s.n., lokjes [lokjas]. Aai 
lokje; eierdopje. -> ooidap. 

'Iokke, [Ioka] v., lokte, lokt. Slagie, lokke; 
lukken. -> gelokke. 

lol, [lol] s. m. « ed.). Wi lle; lol. -> wille. 
' lollieh, [Iolax] adj . « Ned.). Grappich ; 

lollig. -> grappich, lonnich. 
lomp, [lomp] ; 'lompen, [lompan] ; adj . 

Lomp(en ); lomp, plomp, onbehouwen . In 
-en ien, een lomperd. -> plomp. 

' lompe, [lompa] v. In : Dy net - /iete, zich 
niet laten lompen, beetnemen , foppen. 

'lompen, adj. , - ) lomp. 
Ion, [Ion] s.n. Lont; geluid (in enkele vaste 

verbindingen; vgl. Amelands lón 'ge
luid'). Myn - <zeldz.>, <Fr.> myn lûd; 
mijn stem. - ) lieuwd, stim. # Wy here, 
kreje gin - mair fan him, wij horen niets 
meer van hem, hij laat niets meer van 
zich horen. Gin - jaan, <Fr.> giin lont 
jaan ; geen asem, geen antwoord geven. 
-> azem. Til dyn - 'reis, laat je stem eens 
horen, laat eens wat van je horen (vg l. 

ed. zijn stem verheffen). 
long, [lolJ] s.m. , -en. Long(e) ; long. 
'Iongerje, [lolJarja] v., longere , longere. 

Longerje; hunkeren. It hets dat longere 
en heupt, het hart hunkert en hoopt. De 
ben longerje om mem t~ , de kinderen ko
men, verlangend naar iets lekkers, rond
om hun moeder staan . Jo aud sjocht 
longerjend de streek dal , dat oudje kijkt, 
verlangend naar visite en aanspraak, de 
straat af. # - nooi, om, hunkeren naar, 
sterk verlangen naar. - op, vlassen op, 
belust zij n op, begerig uitzien naar. De 
bern longerje op snofgued, de kinderen 
vlassen op snoep. -> flaaskje, hûnkerje. 

'Iongkrieuwd, s.n. Longkrûd; longkruid. 
'Iongomtsteking, s.m. « Ned. ). Longûnt

stekking; longontsteking. 
'lonkje, [lolJkja] v. , lonke, lonke. Ljuensk 

sjen ; lonken. 
'lonnich, [lonax] adj. & adv. Mei in swier 

lûd; met een diep geluid (vg\. Amelands 
lónnech 'gehorig') . It beest beersde -, de 
koe loeide met een diep geluid. De see is 
-, de zee ruist diep en zwaar; ook: de zee 

Lot 

buldert. 
'Ionnich, [Ionax] adj . <zeldz.>. Grappich; 

lollig. ) grappich, lollich. 
lont, [lont] s.m. , -en. Lont(e); lont, koord

(je) waarmee springstoffen ontstoken 
worden . 

'Iookeeuwn, s.f. Lokein ; lokeend. 
'Iookfieuwl, s. m. Lokfûgel; lokvogel. 
' Ioopeeuwn, s. f. Loopein ; loopeend . 
'Ioopwaun, s. n. Rinnend wan t; lopend 

want. 
'loper, [Io:par] s.m. , -s. 1. Loper; loper, 

sleutel die op meerdere sloten past. 2. 
loke, look, lok(houtsje); stukje hout 
waarmee de losse ijzeren trekhaak in de 
di sselboom van een oude boerenwagen 
op zijn plaats gehouden wordt. 3. -> leu
per. 

'Iorem, [Io.aram] s.m. In: Yn 'e - wazze, 
<Fr.> yn 'e loarum wêze; een roes 
hebben , te diep in het glaasje hebben ge
keken. 

los, adj. & adv., - ) las. 
'Iösber, adj. Lêsber; leesbaar. 
'Iösbril, s.f. Lêsbril; leesbril. 
'Iösbuek, s.n . Lêsboek; leesboek. 
lo'sjeerje, [lo.sjl.arja] v. «Ned.), losjere, 

losjere. Utfanhûzje; logeren. 
'lössaal, s.m. Lêsseal; leeszaal. 
lost, [lost] s.m ., -en. Lust; lust. # It is in -, 

<Fr.> it is in lust; het is geweldig, prach
tig (m.b.t. tot zienlijke en onzienlijke 
zaken). Ho't dà twa ben mooi ineeuwr 
w ylje, it is in -J , hoe die twee kinderen 
met elkaar spelen , het is geweldig! Ir is 
in - feur it eich, it to sjain, het is een lust 
voor het oog. Jo sliept har - ..,. , zij slaapt 
dat het een lieve lust is . -(en) en last( en), 
lusten en lasten . Dat is syn - en syn 
li vven, dat is zijn lust en zijn leven. 
nocht. 

' Iösteken, s.n. Lêsteken ; leesteken. 
'Iosteurd, s.n. Lustoarde; lustoord. 
'Iostich, [Iostax] adj . & adv. Lustich; lus

tig, vrolijk, opgewekt. 
Lot, [lot] nom.prop. Lot; Lot. # It Iiike der 

af is - ut Sodomfutroond, <Fr.> hja bin
ne der dêr ut rûn as Lot ut Sodom; dat 
huis is door de bewoners in een zeer slor
dige en wanordelijke toestand achterge-



lot 

laten ; ook: het is daar in huis een zeer 
slordige en wanordelijke boel. 

lot, s.n., -> lat. 
löte(ste), - , latje. 
lots, s.f., - , lods. 
'loven, [b:van] s.plur. Lobben, poaten ; 

poten. De - fan in beest, de poten van een 
koe. Dy man het in pair hele ga ffe -, die 
man heeft een paar hele grote voeten, een 
paar enorme poten . Dà moste net mooi 
dyn smarge - yn hus ombaffelje, <Fr.> do 
1110atst net mei dyn smoarge lobben yn 'e 
hûs omwädzje; je moet niet met je vuile 
poten in huis rondsjouwen . - , langLOved. 

'loze, [b:za] st.v. , leis [le.is], lês [le :s]; lei
zen [le.izan] , lêzen [le:zan]. Lêze; lezen. 
Us bep LOst (de krant) nach sonder bril, 
grootmoeder leest (de krant) nog zonder 
bril. Jà siet tà -n yn in Mek, zij zat te 
lezen in een boek. Dat stok lost flat, dat 
stuk leest vlot, laat zich vlot lezen. Der 
stie wat op tà -n, er staat iets op te lezen , 
het is beschreven , bedrukt. Der stie aunst 
yn har eigen tà -n, er stond angst in hun 
ogen te lezen, uit hun blik sprak angst. 
Deze wezzen binne net tà -n, deze woor
den zijn ni et te lezen, zijn onleesbaar. 
Dit buek is hast net tà -n, dit boek is 
bijna niet te lezen, dit boek is bijna on
leesbaar, dit boek laat zich slechts met 
(veel) moeite lezen. - , les. 

'lozer, [b:zar] s. m., -s. Lêzer; lezer; inz. 
voor: abonnee. -> ful, snif. 

'lozing, [b:zIg) s.m., -en. Lêzing; lezing. 
lucht, [löxt) s. m., -en (alleen in bet. 2). 

Lucht; lucht. 1. het in hoofdzaak uit 
zuurstof en stikstof bestaande gasmeng
sel dat voor het leven op aarde cruciaal 
is. - , loft. 2. geur, reuk. -> geur, reuk. 
De - fan daide fisken, de lucht, stank van 
dode vissen. De hieuwn hie de - fan in 
kniin yn 'e neus, de hond had de lucht, 
geur van een konijn in zijn neus. # Naai 
- happe, naar lucht happen, naar adem 
snakken . - jaan aan, lucht geven aan, 
uiting geven aan , ventileren. Hy juech -
aan syn ergewaasje, hij gaf lucht, uiting 
aan zijn ergernis, hij ventileerde zijn er
gernis . De - fan wat kreje , de lucht van 
iets krijgen, iets (verdachts) beginnen te 
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bemerken , te bespeuren. 
'luchtbjaun, s. m. Luchtbän ; luchtband. 
'luchtdruk, s.m . Luchtdruk; luchtdruk. 
'Iuchtich, [löxtax) adj . & adv. Loftich, luf-

tich ; luchtig. -> loftich. 
' luchtje, [löx(t)ja) v., ik luchtje [löx(t)ja), 

dà luchteste, hy luchte, wy, je, jimme, jà 
luchtje [löx(t)ja); luchte, luchte. Lucht
sje; luchten. De klaine, kamers, takkens 
-, de kleren, kamers, dekens (uit)luchten, 
aan de frisse lucht blootstellen . # fen net 
- af sjain kinne , iemand niet ku nn en 
luchten (of zien), iemand niet kunnen 
uitstaan. -> lVyderje. 

' luchtticht, adj. & adv. Luchtticht; lucht
dicht. 

luds, [löts); leuds, [lö:ts]; s. m. , -en, -e ~ . 
Loads; loods, loodsman. 

luds, [Iöts]; leuds, [lö:ts] ; s.f. & s. m. , -e 
(als s.f. ; als s.m.: ~ ), -en (al s s.m.). 
Loads; loods, los staand gebouw (bedoeld 
als bergplaats). 

'Iudse, [lötsa) v., Iudste, ludst; 'Iudsje, [löt
sja] v., ludse, ludse; 'Iudzje, [lödzja] v., 
ludze, ludze; 'Ieudse, [lö:tsa] v. , leudste, 
leudst; 'Ieudsje, [lö:tsja) v. , leudse, Leud
se; 'Ieudzje, [lö:dzja) v. , Leudze, leudze. 
LoadsU)e; loodsen . Wy sille dy der waL 
troch hanne -, we zullen je er wel door 
heen loodsen, leiden, voeren. 

'Iudsje, v., - , ludse. 
'Iudzje, v., -> ludse. 
hIef, [lü.at] s. m. Loef; loef, windzijde van 

het schip. -> lieuwets. 
'Iuetkaunt, s.m. Loefkant; loefzijde. 
'Iuegje, [lü.agja) v., luege, Luege . Loegje; 

optassen, stouwen. Sakken -, zakken op
tassen. Lûege(d) , opgetast, gestouwd. 
Lueg( ed)e sakken, opgetaste, gestouwde 
zakken. -> opluegje, optaskje, taskje. 

luek, - , Lukke. 
'Iuevje, [lü .avja) v. , lLieve, lueve. LoevU)e; 

loeven, de voorsteven van het schip naar 
de wind brengen . 

lUk, [lük) s. n., -ken, -ke . Lûk; luik; inz. 
voor: vensterl uik . De -ke feur de gLeizen 
dwaan, de luiken, blinden voor de ramen 
doen . 

'IUkfuet, S. I11. Foet dêr't ien mei lûkt; voet 
waarmee iemand trekt, been dat onder 
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het gaan nasleept. In - ha IVlVe , met een 
been trekken, trekkebenen. - , lukke. 

'hikke, (onregelm.)v. , luek [lü.ek], Lukte ; 
litsen [lltsen] , lukt. Lûke; trekken (van 
zijn plaats balen; met een pen o.i .d. doen 
ontstaan; tochten). -> trekke. De êve hikt 
de beut nooi 't wasten, de eb trekt de boot 
(mee) naar het westen. Eeuwntuch -, 
onkruid uit de grond trekken. -> uthikke. 
len 001'1 it hier -, iemand aa n zijn , haar 
haar trekken. Don in segaar -, aan een 
sigaar trekken, een trek, baal aan een si
gaar doen . In nommer -, een nummer 
trekken. Feur in eilander hikt it ei/aLIIt 
altyd, op een Schiermonnikoger blijft 
Schiermonnikoog altijd een zekere aan
trekkingskracht uitoefenen. It hets hikt 
nooi it eiLmllt, bet hart trekt naar Schier
monnikoog, Schiermonnikoog oefent op 
het hart een zekere aantrekkingskracht 
uit. De gruede hikt , het litteken veroor
zaakt een pijnlijk trekkend gevoel. It hikt 
hier, het tocht hier. -> siige, tachtje. # 
Mooi, oon 'e fuet -, met een been trek
ken, trekkebenen. - , lûkfue t. It Lukt nooi 
de jaune, nooi tLielven, het trekt naar de 
avond, naar twaalven, het is bijna avond, 
twaalf uur. - , fyn, gesicht, kaud, kLiel, 
oondacht, scharp . 

' hiklyn, s.f. Lûkline; treklijn. 
'hiksliide, s.m. Lûkslide; trekslede. 
lulde'ree, [löldere:] s.m. Luiderij ; gelul , 

gebazel, gebeuzel, geleuter. 
'lulhannes, [lölhanes] s.m., -en. Lulhan

nes, lulbroek, luIder; lulhannes, lulbroer. 
' lulje, [löle] v., Lulde, luid. Lulle; lullen, 

bazelen, beuzelen, leuteren. 
'hlllemanstip, [Iüleman]- s.n. & s.m. 

Sjerp; stroop (vgl. Fr. lollemanstip 'saus 
voor bij meelkost, bereid uit boter, scba
penmelk en stroop'). -> seerp . 

'lóme, [Iü:me] s.m. Goffe, olfert; lummel, 
onhandige, onbeholpen jongen of man. 
- , lummel. 

' lummel, [lömel] s.m., -s. Lummel; lum
mel, onh andige, onbeholpen jongen of 
man. - , lûme. 

' lummelje, [Iömelje] v., lumm.ele, LummeLe. 
(Om)lummelje; lummelen . 

'lónunich, [lümex] adj . & adv. Lumich (in 

lusterje 

bet. 1), lumsk (in bet. 1), koartswilich (in 
bet. 2) ; luimig. 1. grill ig, humeurig. 2. 
grappig. 

lupsk, [löpsk] ; leupsk, [lö:psk] ; adj . 
Loopsk; loops, bronstig, ritsig, tocbtig 
(van een teef) . 

'lurkje, [lörkje] v., lurke , lurke. Loarkje, 
lurkje; lurken, (hoorbaar) zuigen. Beite 
siet lekker oon 'e piip tà -n, grootvader 
zat lekker aan zijn pijp te lurken. 

'lurven, [Iörven] ; 'larven, [larven] 
<zeldz.>; s.plur. In: l en by de - kreje, 
pakje, nimme, iemand bij de lurven krij
gen, pakken, vatten, iemand bij de kraag 
vatten. - , fodde. 

lus, s.f., -> LuJs. 
lUs, [Iüs] s. m., Luzen [Iü:zen]. Lûs; luis. # 

Wer watte dat f an dwaan, fa n dyn Luzen ?, 
waar wil je dat, in je armoedige omstan
digheden , van betalen? Dà roonde him 
de - ieuwr de lever, toen liep hem de gal 
over, toen ontstak hij in drift, toorn . -> 

flau , hoo!, kai!, leu. 
'IUsjefer, [lüsjefEr] s.m. , -s [lüsjefE(r)s]. 

Lusjefers; lucifer, vlamhoutje. 
'IUsjefersdeus, s.f. Lusjefersdoaske; luci

fersdoosje. 
'IUsjefersheeuwtjen, -[hq ltjen] s.n., 

-heeuwtjes -[hE. ytjes]. Lusjefershoutsje, 
(lusjefers)prikje; lucifertje, lucifershoutje, 
lucifersstokje. 

'IUskeum, s.m., -> luzekeum. 
'lUskierne, v. Luskjimme; met een luizen

kam kammen (om luizen te vangen). 
Mem wie (de ben) oon 't -n, <Fr.> mem 
wie (de bern ) oan 't luskjimmen ; moeder 
was (het haar van de kinderen) met een 
lui zenkam aan het kammen. 

'lUster, [lüster] s. m. Luster; luster, lustre, 
bepaalde lichte en gladde (fijn wollen of 
balfwollen) stof. 

'lUsteren, [lüsteren] adj . Lusteren; van 
luster , lustre. In - kleedjen , een jurk van 
luster, lustre. - , swetslûsteren. 

'Iusterfink, [lüster]- s. f. & s.m., -e (als 
s.f.), -en (als s. m.). Lusterfink; lui ster
vink, iemand die heimelijk aflui stert. 

'lUsterje, [lüsterje] v. « Ned. ), Lustere, lus-
tere. Harkje; luisteren. # - nooi, luisteren 
naar. -> harkje, here. 



lut 

hit, [lüt] s.m. , -ten. Lute, lut ; luit, bepaald 
snaarinstrument. 

luts, [löts] s.f. , -e : lus, [lös] s.f. , -se. Luts: 
lus, trens. -> trees, frins. 

lutte'reerje, [lötarLarja]; hltte'reerje, [lü
tarLarjaJ; v . ..,. . In: W:V moffe rnaar 'reis 
-, we moesten maar eens beginnen (met 
het werk, met onze bezigheden). Wy 
mo ffe maar wier -, we moesten maar 
weer eens verder gaan (met het werk, 
met onze bezigheden). 

lutte'reerje, v. , } IUffereerje . 
'Itlzebosk, [lü: za]- ; 'Itlzzebosk, [lüza]-; 

s. n. Luzebosk; luizenbos, haardos vol lui
zen. -> jlejellasf. 

'Itlzekewn, [Iü :za]- ; 'Itlzzekewn, [I üza]- ; 
'Itlskewn; s.m. Luzekaam; lui zenkam. 

'Itlzeknyper, [I ü: zaknipar] ; 'Itlzzeknyper, 
[Iüzaknipar] ; s.m. Luzeknipper, tomke; 
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duim (in een kinderrijmpje; zie in dit 
verband ook: lytje fing er, Elsjemûer, 
gaiifinger, pansleker, poo fleker). - } to
me. 

luzen, - } his. 
'Itlzich, [Iü :zax] ; 'Itlzzich, [lüzax]; adj . Lu

zich ; luizig (vol luizen ; armzalig). ft is 
der in IIj zigen bûel, het is daar een lui
zige boel, a ll es zit daar onder de luizen. 
Gin spul om sà 'n lûzigen geeuwne!, geen 
ruzie om zo'n luizige, armza lige gulden! 

'Itlzje, [lü :zja], [Iüzja] v. , lûze, lûzze; lûze, 
lû zze. Luzje; luizen. # Jen deryn -, ie
mand erin luizen , iemand erin laten lo
pen. 

'Itlzzebosk, s. n., - } lûzebosk. 
'Itlzzekeum, s. m. , - } hizekeum. 
'Itlzzeknyper, s. m. , -> lûzekllyper. 
'Itlzzich, adj ., - } hizich. 



M 
'maachkwaal, [ma:x]- s. m. Maachkwaal; 

maagkwaal. - ) moge. 
maak, s. m. , - ) mók. 
maar, [ma: r] conj. (nevenschikkend). Mar; 

maar. Wy hewwe hes mond, - wy wiene 
tà lat, we hebben snel gelopen , maar we 
waren te laat. --> al/ene, doch, ja, nee. 

maar, [ma:r] adv. Mar; maar. Der is -
rumte f eur twa stollen, er is maar, slechts 
ruimte voor twee stoelen, er is ruimte 
voor niet meer dan twee stoelen. AI is it -
feur de hef te kla ir, dan binne wy al tà
!reden, al is het maar, slechts voor de 
helft klaar, al is het voor niet meer dan 
de helft klaar, dan zijn wij al tevreden. 
At er - wue, dan kûe er fa le mair, als hij 
(alleen) maar zou willen , dan zou hij 
veel meer kunnen. Ik sue jimme - yn 'e 
waai stien hawwe, ik zou jullie (alleen ) 
maar in de weg hebben gestaan (daarom 
wi lde ik er niet bij zijn). là is noch -
IlvÎntich jier, zij is nog maar, slechts 
twintig jaar. At der wat is, rup my dan -, 
als er iets is, roep me dan maar, roep me 
dan gerust. Was - net benaud, wees maar 
niet bang, je hoeft niet bang te zijn . Ik si! 
it )imme - f ertóle , ik zal het jullie maar 
vertellen , ik zal het jullie vertellen , ook 
al heb ik daar wein ig zin in. Wy fiet e it 
der - by blieuwe, we laten het er maar bij 
blijven, we laten deze zaak rusten , om 
onenigheid te voorkomen . l eeuw dy -
dal, ga maar slapen Ge hoeft je nergens 
zorgen over te maken). Ik sit der - mooi, 
ik zit er maar mee, het vervelende (van 
de situatie) is dat ik er mee zit. Ik doch it 
- net, ik doe het maar niet , all es over
wegende doe ik het toch niet. De iine
fonders stiiken us wer't se - kuene , de bij
en staken ons waar ze maar konden. 
Wied er hier -, was hij maar hier, was hij 
toch hier, ik zou graag wi llen dat hij hier 
was . Kûene wy jimme - hilpe, konden we 
jullie maar helpen , we zouden jullie wat 
graag wi llen helpen. Se ail'nelen -, ze 

zeurden maar (door), ze zeurden aanhou
dend. l à aime/je - wat, zij zeuren maar 
wat, z ij zeuren er maar op los. --> al, 01-
lene, alnU/OI', amper, hanne, hà, krekt, 
kwailik, mair, sà. 

maart, [ma:(r)t] s.m. Maart; maart. 
'maartmond, s.f. Maartmoanne; maart, de 

maand maart . 
maartsk, [ma:(r)tsk] adj . Maartsk; krols, 

maarts (van een kat). 
'maasneld, s.f. Maasnulle; maasnaald. 
maat, [ma:t] s. m., -s, maten. Maat; maat, 

makker, metgezel. Us -, <Fr.> us maat; 
de persoon in kwestie (in ongunstige 
zin). Wy hiene der nach mooi him ieuwr 
prate wLied, maar us - wie al wier fut, wij 
hadden daar nog met hem over willen 
spreken, maar hij was al weer vertrok
ken. Der kiste wal op aan, -I, daar kun je 
van op aan , vriend! - ) makker. 

'maatje, [ma:tje] s.n ., maatje; 'maitje, 
[maitje] s.n. , maitje. Maits; made. Der 
siffe maatje yn 'e tjiis, er zitten maden in 
de kaas. 

'maat jen, [ma:tjen] s.n., maatjes [ma:tjes). 
Maatsje, mjitsje; maatje, inhoudsmaat 
van een deciliter. ln - ulje, een maatje 
olie, een deciliter olie. --> miet. 

'maatregel, s. m. Maatregel ; maatregel. 
maat'schaplik, [ma:tsxaplek] adj . & adv. 

Maatskiplik; maatschappelijk. 
maatschap'pee, [ma:tsxape:], [ma:tsxepe:] 

s. m. , -ën. Maatskippij ; maatschappij. 
macht, [maxt] s.m. , -en. Macht; macht. # 

Bope de - werkje, boven zijn macht wer
ken, bij het werken , bijv. bij schilder
werk, zijn handen boven het hoofd moe
ten heffen . Wat yn 'e - hawwe, <Fr.> wat 
yn 'e macht hawwe; iets machtig zijn , 
iets beheersen, iets onder de knie hebben . 
De fruchten hewwe it kweek yn 'e - krii
ge, de veldvruchten hebben het kweek
gras er onder gekregen (zodat ze er niet 
meer door overwoekerd kunnen worden). 
Ut óle -, uit alle macht, kracht. De brau-



machthawwende 

ning klondere ut ale de branding 
buldert, raast uit a ll e macht. --> ien
dracht. 

'machthawwende, s. m., -n o Machthaw
wende; machthebbende. 

'machtich, [maxtax] adj. & adv. Machtich; 
machtig. De machtigen, de machtigen 
der aarde, de machthebbers. In - koor, 
een machtig, immens (groot) koor. In -
gelut, een machti g, ontzaglijk gel uid. It 
wie -, het was machtig, geweldig. - meu, 
machtig, prachti g mooi. 

'machtigje, [maxtagja] v., machtige, mach
tige . Machtigje; machti gen. 

'machtIeus, -[I ö:s] adj . Machteleas; mach
teloos. 

'machtsmiddel, s. n. Machtsmiddel; machts
middel. 

mad, [mat]; mat, [mat] ; s.n ..... . Mêd, 
mad; mad, zoveel land als een maaier op 
één dag kan maaien (ongeveer 50 are). # 
len ieuwr 't - komme, <Fr.> ien oer 't 
mad komme; iemand overrompelen, ie
mand overvallen met een onverwacht of 
dringend voorstel (waardoor er geen tijd 
voor beraad is); ook voor: iemand be
trappen , iemand bij het doen van iets 
verbodens of verkeerds overvallen. Wat 
komste my raar ieuwr 't -, wat overrom
pel je me hier toch mee. Mooi wat op 't
kom.me, met iets voor de dag komen . --> 

saundersmad. 
'mage, [ma:ga] s. m., -no Mage; maag. # 

Der mooi yn 'e - sine, ermee in zijn 
maag zitten, niet weten wat men ermee 
aan moet, niet weten wat men ermee 
moet beginnen. SI,vier op 'e - leze, zwaar 
op de maag liggen (lett . & fig.). --> stien. 
De - hange him op 'e syd, <Fr.> de mage 
hinget him op, oer de side; zijn maag 
begint te jeuken, hij heeft honger. - ) 
maaehb vaal, f1au, wee. 

mag'neet, [magne:t] s. m., magneten. Mag
neet; magneet. 

mail (en), - ) male. 
mair, [m alr] num. & adv. Mear; meer. Dà 

heste - bueken dan ik, dà heste - dan ik, 
jij hebt meer boeken dan ik, jij hebt er 
meer dan ik. In heich tee watter mooi 
nej e mone j eeuwt feur in straunroonder 
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bytiiden in stok heeuwt -, een hoge vloed 
met nieuwe maan levert voor een jutter 
soms een stu k hout meer, een stuk hout 
extra op. Hy het it haun ieulVr sehiipe, de 
ga ffe faart, havens en - eeuwre dingen, 
<Fr.> hy hat it han oer skippen, de grutte 
feart , havens en mear oare dingen; hij 
heeft het gehad over schepen, de grote 
vaart, havens en nog enkele, nog een 
paar andere zaken. De eilanders komme -
f an it eilaun dan eerder, de Schiermon
ni kogers komen meer, vaker van hun 
ei land dan vroeger. Dat doch ik lVal -, 
dat doe ik wel meer, vaker. - dan ien 
keer, meer dan eens. Wy hewwe ne al -
dan troo i ketier roond, we hebben nu al 
meer, langer dan drie kwarti er gelopen. 
Wa komme nach - ?, wie komen er nog 
meer, wie komen er nog naast de mensen 
die er al zijn ? Elkenien, de iene - dan de 
eeuwre, het der last fan , ieder, de een 
meer, in sterkere mate dan de ander, on
dervindt er hinder van . Hy is fa le -
bieuwr dan kaipman, hij is veel meer, 
veeleer boer dan koopman. Jakob, - be
kind as Bram, Jakob, beter bekend als 
Bram. Ir eilanders mot - en - belies jaan, 
het Schiermonnikoogs moet zich meer en 
meer, steeds meer gewonnen geven. # 
Wat watte na eh mair, wat wil je nog 
meer, er is niets meer te wensen over, het 
is fantasti sch, geweldig. Trooi - af min
der, dat make niks ut, drie meer of min
der, dat maakt niets uit, of het er nu drie 
meer of minder zijn , dat maakt niets uit. 
- dan ... , meer dan .. . (eigenlijk te ... ; 
zeer ... ). De sak is - dan fo l, de zak is 
meer dan vol, de zak is overvol (m.a.w. 
eigenlijk te vol ). Heit wie - dan tàfreden, 
vader was meer dan tevreden, vader was 
zeer, dik tevreden. Eeu ~Vl1der -, onder 
meer. Maar ... -, <Fr.> mar .. . mear; nog 
(maar) ... , nog slechts ... Hy hie maar ien 
fuet -, <Fr.> hy hie mar ien foet mear; hij 
had nog maar, nog slechts één been. Fan 
Leeuwerts naai it eilaun hueft men maar 
ien keer - ieuwr tà stappen, <Fr.> fan 
Ljouwert nei it eilan hoecht men mar ien 
kear mear oer te stappen; van Leeu
warden naar Schiermonnikkoog hoef je 
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nog maar één keer over te stappen. Des
ta, nommensta, folsta, hafaalsta, safool
sta -, ta -, (des) te meer, zoveel te meer. 
Net, gin, neume, neut, niks -, niet, geen, 
nergens, nooit, niets meer (om aan te 
geven dat iets (voorgoed) voorbij is) . Dat 
kinne wy ne net - feraunderje, dat kun
nen we nu niet meer veranderen , de ge
legenheid dat te veranderen is nu voorbij . 
Ik leeulV net dat wy dat - feraunderje 
kinne, <Fr.> ik leau net dat wy dat mear 
feroarje kinne; ik geloof niet dat we dat 
nog kunnen veranderen. De pyne is ne sa 
slim net -, <Fr.> de pine is no sa slim net 
mear; de pijn is nu niet meer zo erg. Net 
- wazze <zeldz.>, niet meer zijn , (nog 
niet zo lang geleden) overleden zijn. 
Hier hilpt gin gujen ried -, hier help 
geen goede raad meer, de tijd dat goede 
raad hier (nog) had kunnen helpen is 
voorbij . Dat buek is neume - ta besatten, 
dat boek is nergens meer te koop, er is 
geen plaats meer waar dat boek nog te 
koop is. Dat kinne wy neut - guedmetje, 
dat kunnen we nooit meer goedmaken, 
de gelegenheid dat goed te maken is 
voorgoed voorbij. Dat het er neut - wai
ge, dat heeft hij nooit meer, nooit weer 
gewaagd. Hy het ne niks -, hij heeft nu 
niets meer, de tijd dat hij (nog) iets had 
is voorbij . Wezzen dà'{ selden - brukt 
wezze, <Fr.> wurden dy't selden mear 
brûkt wurde; woorden die nog maar zel
den , die zelden nog gebruikt worden. 
Wat hew ik aan it livven sa - ?, <Fr.> wat 
haw ik oan it libben sa mear?; wat heb ik 
zo nog aan het leven ? Sonder - om ta 
sjain roonde er fut , <Fr.> sûnder mear 
om te sjen rûn er fuort; zonder nog om te 
kijken liep hij weg. -> fale, genooch, kin
ne, lang, latter, min, minder, sa, sawat. 

'mairdere, [mal(r)dara) s.m., -no Mear
dere· meerdere, superieur, hogere in 
rang. 

'mairderheid, [ma!(r)darhE.l t] s.m., -he
den [he:dan). Mearderheid ; meerderheid. 

'mairderje, [mal (r)darja) v., mairdere, 
mairdere; 'mairje, [malrja) v. , maire, 
maire. Mear(der)je; meerderen (bij het 
breien). 

majoor 

mairder'jierich, [ma!(r)darji.arax] adj . 
Mearderjierrich ; meerdeljarig. 

'mairfaud, s.n . Meartal ; meervoud. 
'mairje, v., -> mairderje. 
mairstimmich, adj. Mearstimmich ; meer

stemmig. In mairstimmich ['malrstImax] 
liet, een meerstemmig I ied. Dit liet is 
mairstimmich [malr'stImax) , dit lied is 
meerstemmig. 

mais, [mal s] s.m. Mai s; maïs. 
'maiskêle, s.m. Maiskerrel ; maïskorrel. 
'maiskueke, s.m. Maiskoek; maïskoek. 
'maismal, s. n. Mai smoal ; maïsmeel. 
maist, [mal st] num. & adv. Meast; meest. 

Hy het de -e bueken, hij heeft de meeste 
boeken. Hy het de -e(n), hij heeft er de 
meeste. Dat fuel us it -re) op, dat viel ons 
het meest op. It blieuwt der - by, het blijft 
er meest, meestal , vrijwel altijd bij. Fan 
us beiden komt ja it -re) fan it eilaun, 
van ons beiden komt zij het meest, het 
vaakst aan de vaste wal. Der wie/u fale 
schiipe, - oude heeuwtsliipers, <Fr.> der 
wiene gans skippen, meast alde houtsle
pers; er waren veel schepen, merendeels, 
voor het grootste gedeelte oude houtsle
pers. Wat ik derfan wet, hew ik - fan LIS 
heit, <Fr.> wat ik dêrfan wit, haw ik 
meast fan us heit ; wat ik daar van weet, 
heb ik voor het grootste gedeelte van 
mijn vader (gehoord). - olegerre lViene 
de huzen mooi klimmer begreud, <Fr.> 
meast allegearre wiene de huzen mei 
klimmer begroeid; bijna, vrijwel allemaal 
waren de huizen met klimop begroeid. -
ole huzen wiene mooi klimmer begreud, 
<Fr.> meast alle huzen wiene mei klim
mer begroeid; bijna, vrijwel alle huizen 
waren met klimop begroeid. -> fale. 

'maistal, adv. Meastal , almeast; meestal, 
vrijwel altijd (vaak ook met de bijgedach
te van: doorgaan s, gewoonlijk, in de re
gel). It blieuwt der - by, het blijft er 
meestal , vrijwel altijd bij . Wat iite se - op 
in schip ?, wat eet men meestal , door
gaans, in de regel op een schip? 

'maistentiids, [mal stanti :ts] adv. Measten
tiids; meesten tijds, meesttijds. 

'maitje, s.n ., -> maatje. 
ma'joor, [majo.ar], [majo.ar] s.m., -s. Ma-



mak 

joar; majoor. 
mak, [mak] adj. , -ker, -st. Mak; mak, ge

dwee, meegaand. # Sà - as in lam, 
schiep, zo mak als een lam, schaap. Jà is 
net -, zij is niet mak, zij is niet gemak
kelijk in de omgang. 

maka'rony, [makaro: ni] , [mäkaro: ni] s.m. 
Makaroany; macaroni. 

'makkei, s.n., -> mokkel. 
'makkelik, [makalak) ; 'maklik, [maklak] ; 

adj. & adv., -er, -st. MakIik; gemakke
lijk. # In -en stuel, een gemakkelijke 
stoel. 

'makkens, [mäkan(t)s] s.m. Makkens; mak
heid. 

'makker, [makar] s. m. <zeldz.>, -s. Maat; 
makker, kameraad. -> maat. 

'maklik, adj. & adv. , - } makkelik. 
ma'kriel, [makri.al] , [makri.al] s.m., -en. 

Makriel ; makreel. 
mal, [mal] adj., -der -st. Mal; mal, dwaas, 

raar, gek. In -len fint, een gekke kerel. 
Dit is my aik wat -s, dit is me ook wat 
geks, vreemds. It liike -, het ziet er gek, 
bespottelijk uit. Dà liikeste wal -, je lijkt 
wel gek (om dat te doen). It liike net sà -, 
<Fr.> it Iiket net sa raar ; het ziet er wel 
aardig, wel redelijk uit. Dat wie ûs tà -, 
dat was ons te dol, te dwaas, te gek, te 
zot (m.a. w. dat wilden wij niet). It is net 
sà'n -len man, het is niet zo'n gekke vent, 
het is een heel geschikte kerel. It heert -, 
het klinkt raar, vreemd. Hy docht gin -Ie 
dingen , hij doet geen onbezonnen , roeke
loze dingen. De 10ft stie -, de lucht staat 
slecht. - weer, <Fr.> mal waar; slecht 
weer. # Der - by stain, <Fr.> der mal, 
raar by stean ; een wanordelijke boel zijn . 
- mooi .. . wazze, <Fr.> mal mei , om ... 
wêze; dol, gek, verzot op ... zijn. - } JUL, 
jeeuwn, j it, sjocht, tûk, wyld. 

mal, [mal] s.n . Moal ; meel. - } mol, (su
pen)mallenbree, H~yt . 

mal, [mal] s. n., -Ien. Mal; mal, model, 
patroon . 

mal , [mal] s. n. <zeldz.>. Miel; maal (al
leen in de samenstelling Nachtmal) . - } 
mie!. 

'male, [ma:la] v. , maalde, maa/d. Male; 
malen, vol onrustige gedachten zijn . It 
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maalt him (yn 'e kap), hij is malende, hij 
is niet goed bij zijn hoofd. Hy begint tà 
-n, hy rake oon 't -n, hij wordt malende, 
hij raakt in de war, hij begint niet goed 
bij zijn hoofd te worden. # Net - om, niet 
malen om, niet geven om, zich niet sto
ren aan. 

mal 'iesk, -[i .ask) s.m. & s.f. Malappe; 
malloot. It is in -, hij , zij is een malloot. 

'maling, [ma:llrJ ] s.m. Maling; maling. # 
l en yn 'e - nimme, iemand in de maling 
nemen , een loopje met iel11and nel11en. -
aan ... hawwe, maling aan ... hebben , lak 
aan ... hebben, zich niet aan ... storen . 

'maling, [ma:llrJ] s.m. In : Der is - mooi de 
mone, er is een tijdelijke omslag van het 
weer t. g.v. het intreden van een andere 
maanfase. 

mal'jan, -[jan] s.m. Grapjager, kluchtmak
ker; grappenmaker, pias. It is in -, hij , zij 
is een pias. 

'maljeie, onregelm .v. Mäljeie, mälje, heal
wiizje; mallen, dollen, gekheid maken. 
- } gekjeie. 

'malke, [malka] onregelm.v., malkte; mu/
ken [mölkan] , malkt. Melke; melken. In 
beest, geit -, een koe, geit melken . Hy 
malkt tjien beesten, hij melkt ti en koeien , 
hij houdt tien melkkoeien. In fieuwl -, 
een vogel melken , telkens de eieren uit 
het nest van een vogel halen (om de vo
gel aan de leg te houden laat men één ei 
liggen of men legt een kunstei neer) . 

'malker, [malkar] S. I11 . , -s. Melker; mel
ker. 

malke'ree, [maikare:] s. m. Melkerij ; mel
kerij . 

'malkersnast, [malka(r)z]- s.n. Nêst mei 
in koai ; nest met een fopei. 

'malkersomer, [malka(r)z]- S. I11. MeIkers
amer; melkemmer, emmer waarin ge
molken wordt. - } mu/komer. 

'malkerstiid, [malka(r)s]- s.m. Melkers
tiid ; melktijd , melken stijd . 

'malkfee, s. n. Melkfee; melkvee. 
'malkhek; 'malkheuk; s. n. Jister; koe

bocht, melkbocht. - } iester. 
'malkheuk, s.n., -> malkhek. 
'malkmesyn, s.n. Melkmasine; melkma

chine. 



.... 
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mallen'bree, [malambre:] s.m. Moallen
brij ; meelpap, bloempap. --> supenmal
lenbree . 

'mallich, [mala x] adj . Moalich ; melig (van 
vruchten ). In malligen apel, iepel, een 
melige appel, aardappel. 

'mallichheid, -rh!:. i t] s.m. Mallichheid ; 
malligheid, dwaasheid, gekheid. 

malm, [malm] s.m. «Ned.) . M6ge(l); 
molm. - , moge. 

mals, [mMs] adj . « Ned.), -er, -t. Soppich, 
sêft ; mals. # Sà - as bUfter , zo mals al s 
boter. 

mal'tiere, v. Mältjirgje; mallen, dollen , 
stoeien. De ben wiene aan 't -n, de kin
deren waren aan het dollen , stoeien. 
tiere . 

mal'tierich, -[ti.arax] adj. Mältjirrich ; uit
gelaten, uitbundig. - , utbondich. 

'mammoet, [mamut] s. m., -en. Mammoet; 
mammoet. 

man, [man] s.m. , manjued [manjü.at] (in 
bet. 2 en 3), manjuer [manjü.ar] (in bet. 
2 en 3) <zeldz.>, -nen (in bet. 4 en als 
aanspreekvorm), man (in bet. 4). Man ; 
man. 1. mens (zonder op onderscheid 
van geslacht te letten; alleen in het en
kelvoud). 0 , -, wat is 't wat!, 0 , man , het 
is me wat! Wa 't jild het, is de -, wie geld 
heeft, staat alom in aanzien. Fiif geeuw
ne de -, vijf gulden de man , per man , per 
hoofd, per persoon. 2. volwassene van 
het mannelijk geslacht. De jonge is in -
wezzen, de jongen is een (volgroeide) 
man geworden. Lytje -, kleine man, aan
spreekvorm voor een kleine jongen. Wat 
is der aan, lytje - ?, wat scheelt eraan, 
kleine man ? Kaam de - hier maar 'reis, 
kwam de man, die man, de man in kwes
tie hier maar eens. Ik kin de - net, ik ken 
de man , die man, de man in kwestie niet. 
Ja, -, sà gie dat, ja, man , zo gaat dat. 
Kom, -nen, wier aan 't werk! , kom, man
nen, weer aan het werk! 3. echtgenoot. - , 
minsk, wyf Har -, haar man, haar echt
genoot. 4. lid van een bepaalde groep 
(bijv. een beman.ning, een leger). Der 
lViene nach trooi man op it schip, er wa
ren nog drie man, drie bemanningsleden 
op het schip. Fjeeuwr man hewwe de 

mane 

deud feeulVn , vier man , vier soldaten 
hebben de dood gevonden . De -, de -nen 
fan it elektlys, fan it gas, de man , de 
mann en van het electri sch, van het gas, 
de elecu·icien(s), de gasfi tter(s) . De -nen 
fa n 'e fiskoofslach , de mannen van de 
visafs lag, zij die bij de visaf lag werk
zaam zijn (zowel directie als personeel, 
maar ook directie en personeel afzon
derlijk). # As in -, als een man , op flinke 
wijze. As ien - after ien stain , als één 
man , tezamen achter iemand staan . It 
schip is mooi - en mus fergien , het schip 
is met man en muis, met de gehele be
manning vergaan. Der is er de - net 
naai, daar is hij de man niet naar, dat 
ligt niet in zijn aard. Wat aan 'e - bringe, 
iets aan de man brengen , kopers voor iets 
vinden. Jà is toch nach aan 'e - komd, zij 
is toch nog aan de man gekomen, zij 
heeft toch nog een man gevonden , zij is 
toch nog getrouwd. De Iytje, mindere -, 
de kleine, mindere man, wie tot de ge
ringe, onaanzienlijke stand behoort. --> 

mant jen, need, paard. 
'mande, [manda] s.m. <zeldz.>. In: Yn 'e -, 

<Fr.> yn 'e mande; gemeenschappelijk, 
tezamen . Dat hewwe se yn 'e - dien, dat 
hebben ze gemeenschappelijk, tezamen 
gedaan. Yn 'e - mooi ... , <Fr.> yn 'e man
de mei .. . ; gemeenschappelijk met ... , 
samen met ... Jà het dat yn 'e - mooi har 
soster regele, zij heeft dat samen met 
haar zuster geregeld. 

man'delich, [mande:lax] adj. <zeldz.>. In : 
- wazze aan ... , <Fr.> mandélich wêze 
oan ... ; medeplichtig zijn aan ... ; schul
dig zijn aan ... Hy is - aan de deud fan 
syn bruer, hij is medeplichtig aan de 
dood van zijn broer. Dat it eilanders fer
dwiint, der binne de eilanders salm aik -
aan, dat het Schiermonnikoogs ver
dwijnt, daar zijn de Schiermonnikogers 
zelf ook schuldig aan , dat is mede de 
schuld van de Schiermonnikogers zelf. 

'mandjen, [mant jan] s. n. « ed.), mandjes 
[mant jas]. Koer; mand. --> kuer. 

'mane, [ma:na] v., maande, maand. In : len 
sane en -, <Fr.> ien sane en mane; ie
mand lastig vallen met aanmaningen. --> 



manekap 

monje. 
'manekap, [ma:na]- ; 'monekap; s. m. 

KJ aproas , manekop, moankopsblom; 
klaproos, maankop. - ) klapreus. 

'manfolk , s. n. Man(ljus)folk ; man volk, de 
mannen . 

'mangat, s. n. Mangat; mangat. 
'mangel, [maual] s. m., os. Mangel; man

gel, toestel bestaande uit tegen elkaar 
draaiende ci linders waarmee stoffen glad 
gemaakt worden. 

'mangel, [malJa l] s.m., os. Mangel; aman
del. 1. platte ovale steenvrucht met eet
bare pit ; ook voor: de boom die deze 
vrucht voortbrengt. 2. in : De mangels, de 
amandelen , de twee amandel vormige 
klieren op de overgang tussen mond- en 
keelholte. 

'mangelje, [maualja] v., mangele, mange
Ze. Mangelje; mangelen, met een mangel 
glad maken (van stoffen) . Mangele(d), 
gemangeld. 

'mangelpers; 'mangelspeis; s.m. 1. Man
geitsjepomp; amandelpers, dik, deegach
tig overblijfsel van amandelen waaruit de 
olie geperst is. 2. spii s; amandelspijs. 3. 
marsepyn ; marsepein . --> marsepein. 

'mangelspeis, s.m., - ) mangelpers. 
'mangelwettel, s.m. Mangelwortel; man

gelwortel, voederbiet. 
mang(en), - ) minge. 
'manje, [manja] v. In: Hy kin 't net - al

lene, hij kan het niet mannen alleen, hij 
kan het zo alleen niet aan , hij kan het 
alleen niet bolwerken. 

manjóed, --> man, mansperseun. 
'manjuedefyts, s.f. Manljusfyts; herenfiets. 
'manjuedeflaask, s. n. Manljusflêsk; man-

nenvlees. # Der sit (gin) - oon har, jo het 
(gin) -, zij heeft (geen) mannenvlees, zij 
heeft (geen) oog voor mannen. 

'manjuedenöme, s.m. Manljusnamme; man
nennaam. 

'manjuedewerk, s. n. Manljuswurk; man
nenwerk. 

mank, [maIJk] adj. & adv. Mank mank, 
kreupel. 

mank, [mál)k] prep. & adv. Mank; tussen , 
te midden van. Jo sie f - de reuze, zij zat 
tussen, te midden van de rozen . - de 
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eeu\Vre gebi tten klank har laak, tussen de 
andere gel uiden klonk haar lach. Ik \Vue 
der aik waL wier 'reis - wà , ik wou er ook 
wel weer eens bij zijn , ik wou ook wel 
weer eens meedoen . It iene - it eeuwre 
minge, het een door het ander mengen , 
twee zaken dooreen mengen. # - wazze 
mooi .. . , bij ... zijn, betrokken zijn bij .. . , 
meedoen aan ... Jo fan hiemooist wie der 
aik mooi -, zij van hiern aast was er ook 
bij , was er ook bij betrokken, deed ook 
mee. --> mids. 

mankeers(d(e», - ) mankere. 
manke'lyk, [mál)kalik] adj . & adv., -er, 

-st. Mankelyk; melancholiek, melancho
li sch, droefgeestig. 

manke'lykens, [mä.IJkalikan(t)s] s.m. Man
kelikens; melancholie, droefgeestigheid. 

manke'mint, [maIJkamlnt] s.n. , -en. Man
kemint; mankement, gebrek. 

man'kere, [mál)kl.ara] v., mankeersde [mfuJ
kl.azda] , mankeers(d) [maIjkl.as(t)]; mis
'kere, [mIskl.ara] v . .... , l11iskeersde [mIs
kl.azda] , miskeers(d) [mIskl.as(t)]. Man
kearje, miskearje; mankeren. # - oon, 
mankeren aan. Der mankeert wat oon, er 
mankeert iets aan (er ontbreekt iets aan; 
er is een mankement, gebrek aan). 

'manlik, [maniak] adj . Manlik; mannelijk. 
'manJikens, [manlakan (t)s] s. m. Manli

kens; mannelijkheid, het mannelijk zijn . 
man'muedich, -[mü.adax] adj . & adv. 

Manmoedich ; manmoedig. 
'manna, [mana] s. n. Manna; manna; ook 

voor: door zeelui uit Rusland meegeno
men fijn , geel meel voor het bereiden van 
een soort pap (die erg geliefd was) . 

mans, [mans] adj . (alleen als naamwoorde
lijk deel van het gezegde). Mänsk; mans. 
It is my - genooch, if is my to -, het valt 
me zwaar, het gaat mijn krachten eigen
lijk te boven . Do biste - genoocl?, jij bent 
mans genoeg, jij kunt dat best. # Wat -
wazze, iets mans zijn , iets (aan) kunnen. 
Hy is heel wat -, hij is heel wat mans, hij 
kan veel (aan). Elk kriige nooi'f er - wie, 
elk kreeg naar- hij mans was, (aan) kon . 
Do biste beliive nef minder - as hy, jij 
bent besli st niet minder mans dan hij , jij 
kunt beslist even veel (aan) als hij . 
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'mansheichte, s.m. Manselh ichte; mans
hoogte. 

'mansiek, adj . Mansiik; manziek. 
'mansperseun, s. f. , -en, manjued -Uü.et]. 

Man spersoan; man spersoon. 
'mant jen, [mant jen] s.n. , mantjes [man

tjes]. Mantsje; mannetje, mannelijk dier; 
inz. voor: reu , rekel, mannetje van de 
hond . ..... mantjeshieulVn, reu. -+ wyfjen. 

'mantjesdeeuw, [manrjez]- s. f. Mantsjedo; 
doffer, mannetje van de dui f. ..... doffet. 

'mantjeshieuwn, [mantjes]- s. m. Mantsje
hûn ; mannetjeshond, reu, rekel. -+ man
tjen, reu. 

'manwyf, s. n. Manwiif; manwijf. 
march, [marx]; mark, [mark] <zeldz.>; 

s.n. M(o)arch, m(o)ark; merg. 
'marchbonke, s.m. M(o)archbonke; merg

been, mergpijp. 
'mare, [ma: re] s.m. *. Meare, mie(d); ma

re, tijdi ng. In gueden - ieuwr it laun 
bringe, een goede mare in het land bren
gen . ..... tiiding, tinge. 

'marge, [marge] s.m. Marge; bloedworst. 
-+ bluedwost. 

'margen, [margen], [margan] interj. Moarn ; 
goedemorgen . ..... gemargen. 

marge 'ryne, [margerine] s.m. Margarine; 
margari ne, kunstboter. 

mar'griet, [ma(r)gri.et] s.m., -en. Margryt; 
margriet. - , kamelleblom. 

ma'ryne, [marine] s.m. Marine; marine, 
militair zeewezen. 

ma'rynehaven, s.m. Marinehaven ; mari
nehaven. 

mary'nier, [marini .er] s.m., -s. Marinier; 
mari nier. 

mark, [mark] s.n. , -en. Merk, mark; merk, 
merkteken. # Ieuwr it - leze, (lett ., van 
een schip) dieper liggen dan bet merk, 
bet teken op de steven dat de maximaal 
toelaatbare diepte aangeeft; (fig. ) te veel 
gegeten hebben. 

mark, s.n. , - , mareh. 
'markartykel, s. n. Merkartikel; merkarti

kel. 
'marke, [marke] v. , markte, markt. Merke; 

merken , bemerken , bespeuren. Dat is tiJ 
-n oon ... , dat is te merken aan ... , dat is 
merkbaar aan ... Dat satte wal -I, dat zul 

martelaar 

je wel merken, gewaarworden, onderv in
den! (bedoeld als dreigement). Dat se al 
jieren oon 'e fastewaa l winje, is oon har 
eilanders wal tiJ -n, dat ze al jaren aan de 
vaste wal wonen, is aan hun Schiermon
nikoogs wel te merken, dat blijkt duide
lijk uit de kwaliteit van hun Schiermon
nikoogs. # Wat - /iete , iets laten merken, 
iets al dan niet bewust te kennen geven. 

markt, [markt] s. m., -en. Merk; markt. 
Nooi de - gain, naar de markt gaan. Wat 
op Ie - kaipje, iets op de markt kopen . 

'marktdei, s.m. Merkdei; marktdag. 
'markteken, s. n. Merkteken ; merkteken. 
'marktkaipman, s.m. Merkkeapman; markt-

koopman . 
'marmer, [marmer] s. n. Moarmer; mar

mer. 
'marmeren, [marmeren] adj. Moarmeren ; 

marmeren , van marmer. 
mar'mot, [marmot] s.m., -ten. Marmot; 

marmot. 
'marrelje, [mare lje] v., marreZe, marrele; 

'morrelje, [morelje] v., morrele, morre
Ze . Moarrelje; morrelen, peuteren. 

'marrelje, [marelje] , [marlje] v. , marrele, 
marrele. Splisse; marlen. 

'marrelpriem, s. m. Splisizer; marlpriem. 
'marrelspyker, s.m. Lyts spljsizer; marl

spijker, kleine marlpriem. 
mars, [mars], [mas]"'" s. m. , -en. Mars; 

mars. 1. militaire tocht. 2. muziekstuk in 
zes achtste, tweekwarts of vierkwarts 
maat. -en en walsen, marsen en walsen. # 
Op - gain, wazze, op mars gaan , zijn. 

mars, [mars] interj. Mars; mars, vooruit. 
En ne, -, op bed! , en nu, mars, vooruit, 
naar bed ! 

mars, [mars] s.m. , -en. Marse; mars, korf 
van een kramer. # Net fole, heel wat yn 
'e - haw\1Ie, niet veel, heel wat in zijn 
mars hebben, niet veel, heel veel weten. 
- , kuer. 

marse'pein, [marsepf:. i n] s. n. Marsepyn ; 
marsepein . ..... mangelpers. 

mar'sjeerje, [marsjI.erje] v. , ma rsje re, 
ma rsje re. Marsjearje; marcheren. 

'martelaar, [ma(r)tela:r] s.m. , -s, mar
telaren. Martelder; martelaar, bloedge
tui ge. 



marteldeud 

'marteldeud, [ma(r)tal]- s.m. Marteldea; 
marteldood. 

'marteling, [ma(r)taluJ] s. m. , -en. Mar
teling; marteling, fo ltering, pijniging. 

'martelje, [ma(r)talja] V. , martele, marte/e. 
Martelje; martelen , fo lteren , pijnigen . 

'Mart je, [ma(r)tja] nom . prop. Martsje; 
Mart je. -+ mostermeeuwn. 

masU)y'naal, [mas(j) ina:l] adj. & adv. Ma
sinaal; machinaal. -+ mesyne. 

masU)y 'nist, [mas(j)inlst] s. m., -en. Ma
sinist; machinist. -+ mesyne. 

mask, [mask] s.m. , -en. Mêsk; maas (van 
een visnet). # Troch de -en. glûppe, <Fr.> 
tusken de mesken troch glûpe; door de 
mazen (van het net) kruipen , ternauwer
nood ontsnappen . 

'masker, [maskar] s. n., -s. Masker ; mas-
ker. -+ aan.gesicht. 

'massa, [masa] s.m., - 's. Massa; massa. 
'massagraf, s.n. Massagrêf; massagraf. 
mast, [mast] S. nl ., -en . Mêst; nlast. ~ 

trooimaster, twamaster. 
'maste, [masta] v., mastte, mast. Mjoksje; 

mesten , de mest uit de stal verwijderen . 
-> dongje . 

'maste, [masta] V. , mastte, mast. Meste; mes
ten, vetmesten (van vee). It maste beest, 
kaalf, de gemeste koe, het gemeste kalf. 
-+ j e f/naste . 

'mastkaalf, s. n. Mestkeal ; mestkalf. 
'mastklieuwe, st. v. Mêstkliuwe; mastklim

men. 
'mastring, s.m. Hoannepoat; mastring, bo

ven in de mast aangebrachte ring met uit
staand oog, waaraan een katrol voor het 
ophalen van de fok (of het zei l) gehaakt 
kan worden. 

'mastwerp, s.m. Rammestrûp; mastworp. 
-+ bras. 

mat, [mat] s.f., mote [m3: ta]. Matte; mat, 
vloerkleed; inz. ook voor: deurmat. 

mat, [mat] ; mot, [mot] ; s.m., -ten. Mot; 
mot, bepaald insect. De - sit yn it lakken, 
de mot zit in het laken , het laken is door 
mottenlarven aangetast. 

mat, [mat] adj. <zeldz.>, -ter, -st. Dof; 
mat, dof, niet helder. - , dof 

mat, [mat] s.m. <zeldz.>. Matte; mat, 
(nacht)hok voor vogels (a lleen voorko-
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mend als tweede lid van de samenstellin
gen hinnemat en staargemat). 

mat, s. n., ' mad. 
ma'teerje, [matLarja] , [matI.arja] s.m. 

Matearje; materie (in bet. 1), etter (in 
bet. 2). 1. stof. 2. pus. - , etter. 

matery'aaJ, [matarija:l] , [matrija: l] s. n. 
Materiaal ; materiaal. 

'matm, s. f. Motfl inter; motvlinder. 
'matgat, s.n . Motgat; motgat, motgaatje, 

door motten veroorzaakt gat. 
'matgles, s.n. Matglês; matglas. 
'matigje, dy, [ma:tagja] v. « Ned. ), ma

tige, matige. (Jin) ynbine, jin ynhälde; 
zich mat igen. ynbiine, ynhaude. 

ma 'tras, [matras] , [matras] s. m. , -sen. Ma
tras; matras. 

'matryn, s. m. Motrein ; motregen, mi st
regen. In steeuwer -, een beetje motre
gen. - , stajryn, steeuwryn. 

'matryne, v. , matrynde, matrynd. Mot
reine; motregenen. -+ miggelje, stajryne, 
steeu~Vf)lne . 

mat(ste), - , miete. 
matten, -+ miete. 
'mattich, [matax] adj . Mottich ; mottig, 

door de mot beschadigd. 
'mattieh, [matax] adj. Motsk, mottich; 

mottig, motterig, druilerig (van het 
weer). 

'mauje, [ma.yja] v., mauwe, mauwe; my
'auwe, [mija.ya] v. <zeldz.>, myaude, my
oud. Miauje, maukje; mauwen, miauwen. 

'manntel, [ma.yntal] s.m., -s. Mantel ; man
tel. -+ liejde. 

'maunteIman, s.m., -nen. Sjouwerman ; (gro
te) mantelmeeuw. 

'mauntelpak, s.n. Mantelpak(je); mantel
pak, mantelpakje. 

mauntels'bUs, s.m. Mantelsbûse; mantel
zak, zak in een mantel. 

'mauntjen, [ma.yntjan] s.n., maumjes 
[ma.yntjas]. Pelleryn tsje; manteltje, vrou
wenmanteltje, pelerine, manti lle. - , 
scheeu\vdermauntjen. 

'maze, [ma:za] v., maasde, maasd. Maze; 
mazen, met een naald nauwkeurig herstel
len, zodanig dat de breisteek gehand
haafd blijft (van breiwerk of netten). 

me'dalje, [madalja] s.m. , -s. Medalje; me-
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daille. 
medal'jon, [me:daljon], [me:da ljon] s. n., 

-s. Medaljon; medaillon. 
me 'del, [madd] s. n., -Ien. Model; model. 

l à het in krais -, z ij heeft een knap, wel
gevormd model . 

'medelyden, [me:dal idan] s. n. « ed.). 
Begrutsjen, meilijen; medelijden, mede
dogen . # - hawwe (mooi), medelijden 
hebben (met). 

mede' lydsum, [me:dalitsam] adj. & adv. 
Meilydsum ; medelijdend, mededogend. 

me'dern, [madern] adj. Modern ; modern. 
- ) modemyseelje. 

mede'syn, [me:dasin] s. n. , -en. Medi syn ; 
medicijn . 

meer, [mI.ar] s. n., -en. Mar ; meer, bin
nenwater van enige omvang. 

meer'min, [ml.armln] s.f. Mearmin ; meer
min . 

'meerpaiJ, s.m. Mearpeal ; meerpaal. 
'meesum, [me:sarn] adj . & adv. Mijen(d); 

behoedzaam, omzichtig, voorzichtig. Ik 
bin wat -, ik moet me zelf wat ontzien, ik 
moet me wat in acht nemen (bijv. wat 
voedsel of werken betreft). 

meeuw, [me. \.I] s.f. & s. m., -e (als s. f.), -en 
(a ls s.m.). Mouwe; mouw, dat deel van 
een kledingstuk dat de arm bedekt. In 
ieuwrhimd mooi kotse, lange -e, een 
overhemd met korte, lange mouwen. # 
De haune ût 'e -e stykje, de handen uit de 
mouwen steken, zich flink aan de arbeid 
zetten. Jen wat op 'e - spjaldje, iemand 
iets op de mouw spelden , iemand iets 
wijsmaken. Wat ut 'e - schodje, iets uit 
de mouw schudden , gemakkelijk en zon
der veel inspanning met iets voor den 
dag komen . - ) muts. 

meeuwn, [me. \.In] s.f., -eo Mûne; molen. -> 

grys. 
'meeuwnehiem, s. n. Mûnehiem; molen

werf, stuk (opgehoogde) grond waarop 
een molen staat. 

'meeuwnestien, s. m. Mûnestien; molen
steen . 

'meeuwnewjok, s.m. Mûnewjok; molen
wiek. -> wjok. 

me'freeuw, [mafre. \.I] s.f., -en. Mefrou ; 
mevrouw, (gehuwde) vrouw van zeker 

aanzien. --> f reeuw. 
mege, --> mich. 

meie 

'megebaim, [me:ga]- s.m. Blaukop; (wil
de) asperge. 

'megebyt; 'megesteek ; [me:ga]- s.m. Mig
gebyt ; muggenbeet, muggensteek. 

'megegaas, [me:ga]- s.n. Miggegaas; vlie
gengaas. 

'megeklapper, [me:ga]- s .m. Miggeklap
per; vli egenmepper, vliegenklap. 

'mêger, adj ., - ) meiger. 
'megeschyt, [me:ga]- s. m. Miggeskyt ; vlie

gendrek, vliegenpoep. 
'megesifkje, [me:ga]- v. Splintersykje; mug

genz iften. 
'megesteek, s.m., - ) megebyt. 
'meibaim, [me. iJ- « Ned.); 'mooibaim, 

<zeldz.>; s.m. Maaibeam; meiboom, groe
ne tak die op een in aanbouw zijnd 
gebouw geplaatst wordt ten teken dat het 
gebint klaar is. 

'meie, [me.ia] v., ik mei, dà meiste, hy 
mei, WY, je, jimme, jà meie (wanneer er 
in de zin een woord op meie volgt, ver
liest deze vorm vaak de stomme 'e' -[a], 
waarvan het resultaat in de spelling 
weergegeven wordt al s mei' of mei); 
mocht [moxt], mocht. Meie; mogen. Mei 
ik hier sitte?, mag ik hi er zitten, is het 
geoorloofd, toegestaan dat ik hier zit? 
Me ie w)! al yn de beut?, mogen wij a l in 
de boot (plaats nemen, stappen)? We rom 
mei dat net ?, waarom mag dat niet, 
waarom is dat niet toegestaan , waarom is 
dat verboden? Dat hiene jimme net 
dwaan mocht, <Fr.> dat hiene jimme net 
dwaan mocht; dat hadden julli e niet 
mogen doen. Ik leeu.w dat jimme dat net 
dwaan mocht hiene, <Fr.> ik leau dat 
jimme dat net dwaan mocht hiene; ik 
geloof dat jullie dat niet hadden mogen 
doen. Hy mei (dan) geleers wazze, mei er 
(dan) geleers wazze, ferstaunich is er net, 
hij mag (dan ) geleerd zijn, moge hij 
(dan) geleerd zijn, verstandig is hij niet, 
ook al is hij (dan ) geleerd, hij is niet ver
standi g . Mocht it meum ryne, dan blieu.
we wy tus, mocht het morgen regenen, 
als het morgen regent, dan blijven we 
thui s. Ik naim hier gin nomen, IVant ik 



mesyk 

me'syk, [mesik] s. m. & s.n. Muzyk; mu
ziek. 1. (als s.m.) (voortbrengselen der) 
toonkunst. 2. (als s. n.) muziekkorps. - , 
mesykkorps. # Der sit - yn, er zit muziek 
in , het is een levendige zaak. - , mûzzy
kaal, mûv.ykant. 

me'sykje, [mesikje] v., mesyke , mesyke. 
Muzykje; musiceren , muziek maken. 
Heit wie mooi de ben 001'1 't -n, vader was 
met de kinderen aan het musiceren, mu
ziek aan het maken . 

me'sykkorps, s. n. Muzykkorps; muziek
korps. - , mesyk. 

me'sykschuele, s.m. Muzykskoalle; mu
ziekschool. 

me'sykstok, s.n. Muzykstik; muziekstuk. 
me'syn, [mesin] s.n . .... . Petroaljestel ; pe

troleumstel. It iiten stie op 't -, het eten 
staat op het petroleumstel. -+ pytrumme
Syl1. 

me'syn, s.n. , -+ mesyne. 
mesynde'ree, [mesindere:] s.m. Masinerij ; 

machinerie. 
me'syne, [mesine] s. m., -n, -s; me'sjyne, 

[mesjine] s.m ..... , -n, -s; me'syn, [me
sin] s.n . .... , -en. Masine; machine. -+ 

mas(j)ynaal, masUJynist, malkmesyn, 
mooimesyn, nooimesyn, schrieuwmesyn, 
swylmesyn, raskm.esyn, typmesyn, tal
mesyn, traapmesyn, waaskmesyn. 

me'synegeweer, s.n. Masinegewear; ma
chinegeweer. 

me'synekomer, s.m. Masinekeamer; machi
nekamer. 

me'sjester, [mesjEster] s.n. Mansjester; man
chester, zwaar geribd katoenfluweel (inz. 
voor werkkleding). 

me'sjesteren, [mesjEsteren] adj . Mansjes
teren ; manchester, van manchester. In -
brûek, een manchester broek, een broek 
van manchester. 

me'sjet, [mesjEt] s.m. , -ten. Mansjet; man
chet. 

me'sjetkneup, s. m. Mansjetknoop; man
chetknoop. 

me'sjyne, s.m. , -+ mesyne. 
'mester, [mEster] s. m., -s. Master; meester ; 

inz. voor: schoolmeester, onderwijzer. - , 
schûelmesrer. 

mes'wyk, s.m. & adv. , -+ midswyk. 
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mes'wyks, adv. , , midswyks. 
me'taal, [me.ta: I] , [meta:l] s. n., metalen. 

Metaal ; metaal. 
me'talen, [me.ta:len], [meta:len] adj. Me

talen ; metalen, van metaal. 
'meter, [me:ter] s. m., -s. Meter; meter, 100 

centimeter. Trooi meter heieh, j ep, lang , 
drie meter hoog, diep , lang. De golven 
slûegen -s heieh, de golven sloegen me
ters hoog. 

'met je, [mEt je] onregelm. v., ik metje, do 
makes te [m:J:keste], hy make [m:J:ke], 
wy, je, jimme, jà met je ; make, make. 
Meitsje; maken . Schûene, klaine -, schoe
nen, kleren maken (schoenen, kleren 
vervaardigen ; schoenen, kleren herstel
len, repareren). Make(d) fan ... , gemaakt, 
vervaardigd van ... Ik mot myn fyts -
/iete, ik moet mijn fiets laten maken, 
herstellen, repareren. Ne mot ik - dar ik 
tLis kom, nu moet ik maken dat ik thuis 
kom, nu moet ik snel thuis zien te ko
men. Met je dat jimme der wooi gaie, 
maak dat jullie daar weg gaan, ga daar 
weg. Dat make dar wy net trochgain kûe
ne, dat maakte, dat was er de oorzaak 
van, dat we niet door konden gaan. -+ 

dwaan, jaan . len wat eeuwnmuchlik -, 
iemand iets onmogelijk maken , ervoor 
zorgen dat iemand iets (verkeerds) niet 
meer kan doen . Ho makeste it ?, hoe 
maak je het, hoe gaat het ermee? # Dy 
eeuwl1gerast, kwaid -, zich ongerust, 
kwaad maken. Mooi ien tiJ -n hawwe, 
met iemand te maken hebben, (regelma
tig) contact met iemand hebben (over het 
een of ander) . Wat hew ik mooi dy tiJ -n, 
wat heb ik met jou te maken, bemoei jij 
je met je eigen zaken . Hy si! it wal net 
lang mair -, hij za l het wel niet lang 
meer maken , hij zal wel spoedig sterven. 

me'treus, [metrö:s] s.m., metreuzen [me
trö:zen]. Matroas; matroos. 

'metselder, [mEtselder] ; 'mitselder, [mIt
selder] ; s.m., -s. Mitselder; metselaar. 

'metselje, [mEtselje] v. , metsele, metsele; 
'mitselje, [mItselje] v., mitsele, mitsele. 
Mitselje; metselen . Metsele(d), gemet
seld. 

'metselkaaIk, [mEtsel]-; 'mitselkaalk, [mIt-
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sal]- ; s.m. Mitselkalk; metselkalk. 
'metselstien, [mEtsal]-; 'mitselstien, [mIt

sal]- ; s.m. Mitselstien; metselsteen. 
meu, [mö:] adj . & adv., -jer [mö:jar] , -st. 

Moai ; mooi. - weer, mooi , fraai (en aan
genaam) weer. In meL/jen jaune, een 
mooie avond, een avond met mooi weer 
(zodat men bijv. lang buiten kan zitten). 
It f eurjier is de -ste tiid fan it jier, de 
lente is de mooiste, aangenaamste tijd 
van het jaar. It is - hier op it eilaL/n, het 
is mooi hier op Schiermonnikoog. Al it 
meuje dat it eilaLm tà bieden het, al het 
mooie dat, alle mooie dingen die Schier
monnikoog te bieden heeft. Wat -s, wat 
moois; in z. voor: een fraai kledingstuk, 
een siervoorwerp. Mem het wat -s kaft, 
moeder heeft iets moois gekocht. In meu
jen taak, een mooie taak, een dankbare 
taak, een taak die veel voldoening 
schenkt (en waarvoor men bij volbren
ging op veel waardering mag rekenen). 
In meujen dei, jaune, een mooie, ge
slaagde dag, avond (die aan de verwach
tingen voldeed en waar men met genoe
gen aan terugdenkt). In - eilander wes, 
een mooi Schiermonnikoger woord , een 
Schiermonnikoger woord dat, taalkundig 
of folklori stisch gezien , interessant is. It 
darp leit der -, het dorp ligt daar mooi , 
fraai , prachtig. Wy motte nach in - ieuwn 
rone, wij moeten nog een mooi, flink, 
heel eind lopen. Der hie ik dy - tà fy ter, 
daar hjeld ik je mooi , lekker voor de gek. 
Dat treft -, dat treft mooi, dat komt mooi , 
goed uit. Hy sei it -, hij zegt het mooi , in 
fraaie bewoordingen. Hy wedt al - grys, 
hij wordt al mooi , aardig, flink grijs. Dat 
sue - wazze, dat zou mooi zijn , dat zou 
heel plezierig zijn , dat zou een goede 
zaak zijn . Dat is aik wat -s' , dat is ook 
wat moois', dat is me wat fraais! (m.a.w.: 
dat is heel onaangenaam). Meu, dan hau
de wy ne op , mooi, goed, dan houden we 
nu op. Meu sà!, goed zo! , prima ' , uit
stekend ! Elk docht mooi. Meu sà!, elk 
doet mee. Goed zo! , prima !, uitstekend ! 
# Twa keer is - genooch, twee keer is 
mooi genoeg, met twee keer kan het wel 
toe. Ne wedt it helendal -, nu wordt het 

meuprate 

helemaal mooi , nu wordt het helemaal 
een vreemd geva l. In meujen ien, een 
mooie, een mooierd. - , sierlik. 

'meubel, [mö:bal] s.n., -s. Meubel; meubel, 
stuk huisraad. De -s, de meubels, de 
meubelen, het ameublement. 

'meubelmöker, -[m8:kar] s.m., -s. Meu
belmakker; meubelmaker. 

meubelmöke'ree, -[m8:kare:] s.m., -ën. 
Meubelmakkerij ; meubelmakerij. 

meuch, [mö:x] s.m. Meuch ; meug. - , 
heuch. 

'meude, [mö:da] s.m. Moade; mode. Dat is 
op it eilaLm de -, dat zijn ze op Schier
monnikoog gewoon. # De neeste -, de 
nieuwste mode. Yn 'e - komme, wazze, in 
de mode komen , zijn . Ut 'e - gain, wazze, 
uit de mode gaan , zijn. 

'meudrich, [mö:drax] adj. & adv. Moa
drich; modieus, naar de (nieuwste) mode. 
In - kleed j en, een modieuze jurk. Jà bin
ne altyd - yn 'e klaine, zij dragen altijd 
modieuze kleren , zij zijn altijd naar de 
(nieuwste) mode gekleed. - , audmeu
drich, neemeudrich. 

'meuglik, adj. & adv. , --> muchlik. 
'meuje, [mö:ja] v., meude, meud. Muoie; 

spijten . It meut my (dat ... ), het spijt me 
(dat ... ). Wat meut us dat, wat spijt ons 
dat, wat vinden we dat toch jammer. --> 

spyte. 
'meujens, [mö:jan(t)s] s.m. Moaiens; 

mooiheid, schoonheid. 
'meuker, [mö:kar] s.m., -s. Moker ; moker. 
'meukerje, [mö:karja] v., meukere, meu

kere . Mokerje; mokeren. 
'meulik, [mö:lak] adj. & adv., -er, -st. 

Slim; moeilijk. In -en som, een moeilijke, 
ingewikkelde som. In - wes, een moeilijk, 
geleerd woord. Winterdeis wie it eilaLIn 
faak - tà berikken, 's winters was Schier
monnikoog vaak moeilijk, slechts met 
moeite te bereiken. Dat lat him - be
schrieuwe, dat laat zich moeilijk be
schrijven, het is moeilijk dat te beschrij
ven. --> begin, slim. 

'meulikheid, -[hE. ! t] s.m., -heden [he:
dan] . Swierrichheid; moeilijkheid. --> 

swierichheid. 
'meuprate, v. Moaiprate; mooipraten, 



meuprater 

pluimstrijken , vleien. 
'meuprater, -[pra:ter] s. m. , -s. Moaiprater; 

mooiprater, pluimstrijker, vleier. 
meuprate'ree, -[pra:tere:] s. m. Moaipra

terij ; mooipraterij , pluimstrijkerij , vleie
rij. 

meurd, [mö.e(r)t] s.m., -en [mö.e(r)den]. 
Moard; moord. # - en braun bere, 
schreeuwe, moord en brand schreeuwen. 

meurde'ree, [mö.e(r)dere:] s.m. , -ën. 
Moarderij ; moorderij , moordpartij. 

'meurdje, v. , --> meurje. 
'meurdkieuwle, s.m. Moardkûle; moord

kuil. # Fan syn hels gin - metje, van zijn 
hart geen moordkuil maken, ronduit zeg
gen wat men denkt of meent. 

'meurdner, [mö.e(r)dner] s.m. , -s. Moard
ner ; moordenaar. 

'meurdoonslach, s. m. Moardoanslach ; 
moordaanslag. 

'meurenje, v., - , meurje. 
'meurje, [mö.erje] v. , meurene [mö.erene], 

meurene; 'meurdje, [mö.e(r)dje] v. , meur
dene [mö.e(r)dene] , meurdene; 'meu
renje, [mö.erenje] v., meurene, meurene. 
Moardzje; moorden . 

'meurje, [mö.erje] v., meurene [mö.erene], 
meurene; 'meurdje, [mö.e(r)dje] v., meur
dene [mö.e(r)dene] , meurdene. Moartsje; 
een keel opzetten, moord en brand 
schreeuwen . - , utmeurje. 

meurn, [mö.e(r)n); 'meuren, [mö.eren] 
.... ; 'meurnen, [mö.e(r)nen] .... ; adv. 
Moa.rn ; morgen, op de eerstvolgende 
dag. 

meurn, [mö.e(r)n); 'meurnen, [mö.e(r)
nen); s. m. <zeldz.>. Moarn ; morgen , 
ochtend . # Fan 'e -, <Fr.> fan 'e moarn; 
vanochtend. -+ fanmeum. -+ mone. 

meurn'eer, [mö.e(r)nI.er]; meurn'idder, 
[mö.e(r)nlder] ; me'neer, [menI.er]; me
'nidder, [menlder); adv. Moarnier; mor
genochtend. --> meummone. 

meurn'idder, adv. , - , meun1eer. 
meurn'jaune, adv. Moarntejûn; morgen

avond. 
meurn'midde, adv. Moarntemiddei; mor

genmiddag. 
meurn'möne, adv. Moarntemoarn ; morgen

ochtend. -+ meumeer. 
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'meusum, [mö:sem] adj . & adv. Muoisum; 
moeizaam. # - werk, <Fr.> moedsum 
wurk; vervelend en tijdrovend werk 
(waarvoor men nauwelijks waardering 
ondervindt). 

'meute, [mö: te] s.m., -no Muoite; moeite. # 
Mooi -, met moeite, slechts met veel in
spanning. - dwaan, moeite doen , zich in
spannen (om het een of ander te gedaan 
te krijgen). De - wezzich wazze, de moei
te waard zijn. - , lainje. 

'meutjen, s.f., -+ mUljen. 
my, [mi] pron.pers. & pron.refl . My; mij , 

me. Se he,vwe - der nel syn, ze hebben 
mij , me daar niet gezien. Hy het - der in 
jild mooi fertjene , hij heeft me daar een 
geld mee verdiend, hij heeft daar vre
sel ijk veel geld mee verdiend. Ik schomje 
- feur dy, ik schaam me voor jou. 

my'auwe, v. , -+ mauje. 
mich, [mIx] s.f., mege [me:ge). Mich ; mug, 

vlieg; ook voor: langpootmug. - , lang
loved, neef, nifjen. 

'michelje, v., -+ miggelje. 
'midde, [mlde] s. m., -s ; 'middei, [mldE.!] 

s.m. <zeldz.>, -dagen. Middei ; middag. 
It is al -, het is al middag, het is al twaalf 
uur ; ook voor: het is net twaalf uur ge
weest. # Fan 'e -, <Fr.> fan 'e middei; 
vanmiddag. -+ fanmidde. Nooi de -, na 
de middag, na twaalven ; ook voor: na het 
middageten, middagmaal. Op in -, op 
een middag, op zekere middag. Tjin de -, 
tegen de middag. Ole middes, elke -, ie
dere, elke middag. -+ middes. Desalde -, 
(op) dezelfde middag. Deze, dy -, (op) 
deze, die middag. 

'middei, s.m., -+ midde. 
'middel, [mldel] s. n., -s. Middel ; middel, 

en ige zaak die aangewend wordt om enig 
doel te bereiken; inz. voor: geneesmid
del. In - feur ferkaudens, een middel 
tegen verkoudheid. De -s, de middelen, 
de geldmiddelen, het geld. # Troch - fan 
... , door middel van ... , door gebruik te 
maken van ... 

'middelber, [mldelbar] adj. Middelber; mid
delbaar. - eeuwndenvys, middelbaar on
derwijs. 

'middeldaar; 'mildaar; s.f. Muldoar; mid-
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del deur. - ) middelst. 
'middelfinger, s.m. Mulfinger; middelvin

ger. --> Elsjemuer, middelst. 
middel'matich, -[ma:tex] adj. & adv. 

« Ned.). Midsmjittich; middelmatig. 
'middelmieuwre; 'milmieuwre; s.m. Tus

kenmuorre; middelmuur, tussenmuur (in 
het traditionele Schiermonnikoger woon
huis de scheiding tussen nood en sûd) . 

'middelpunt, s.n. Mulpunt; middelpunt. 
'middelseurt, s.m. Middelsoarte; middel

soort, middensoort. 
'middelst, [mldel(t)st] adj . (alleen in com

binatie met een zelfstandig naamwoord 
en een bepaald art.) . Middelst ; middelst. 
De -e f inger, de middelste vinger, de 
middelvinger. - ) Elsjemuer, middelfin
ger. De - daar, de middeldeur. --> mid
deldaar. It -e stok, het midden stuk. 

'midden, [mlden] s. n. Midden ; midden . 
Welkom yn us -i, welkom in ons midden ! 
# Yn it - fa n ... , in het midden van ... Jo 
wene yn it - fan it darp <zeldz.>, zij 
woont in het midden van het dorp. --> 

mids. 
'midden, [mlden] adv. <zeldz.>. Midden ; 

midden, in of bij het midden (van enige 
ruimte). Jo wene - yn it darp, zij woont 
midden in het dorp. - ) mids. 

'middernacht, [mlder]- s.m. Middernacht; 
middernacht. 

'middes, [mldes] adv. Middeis; 's middags. 
1. op de middag (van die bepaalde dag). 
Wy wille jimme meum wal hilpe, maar -
póst it ûs net, wij willen jullie morgen 
wel helpen , maar 's middags komt het 
ons niet gelegen. Hy wil - net fe rgaderje, 
hij wil 's middags niet vergaderen. 2. ie
dere, elke middag. Wy sitte - om trooi 
ieuwre to teedrinken, wij zitten 's mid
dags om drie uur aan de thee. --> nooi
middes. 

'middesiiten, s. n. Middeisiten ; middag
eten. --> middesmiel. 

'middesmiel, s.n . Middeismiel ; middag
maal, middagmaaltijd. - ) middesiiten. 

mids, [mits] s.m. <zeldz.>. Midden; mid
den. Ynienen stûech er yn har -, plotse
ling, onverwachts stond hij in hun mid
den . # Yn 'e -, <Fr.> yn 'e mids; in het 
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midden. --> deugd, midden, tjark. 
mids, [mits] adv. & prep. <Fr. :> Mids. 1. 

(als adv.) midden, in of bij het midden 
(van enige (tijds)ruimte); veelal in de fig . 
betekenis van : geheel omgeven door dat
gene waar de ruimte uit bestaat. De 
drooimeeuwn stie - yn 't darp, de draai
molen staat midden in het dorp, op een 
centrale plaats in het dorp. - op see, 
midden op zee (zodat er geen land te 
zien is) . It eilaun leit - yn see, Schier
monnikoog ligt midden in de zee, wordt 
volledig door de zee omgeven. It darp 
leit - yn, twisken 'e bimmen, rondom en 
in het dorp staan er allemaal bomen. - op 
'e dei , midden op de dag, op het mid
delste, lichte deel van de dag. - yn 'e 
nacht, midden in de nacht, in het mid
delste, duisterste deel van de nacht. - yn 
in sin heeuwd er op, midden in een zin 
hield hij op (met spreken). 2. (als prep.) 
te midden van. --> mank. Ynienen stuech 
er - har, plotseling, onverwachts stond 
hij te midden van hen , stond hij in hun 
midden. It daunse - stollen en tafels, er 
werd te midden van stoelen en tafels ge
dan st. --> midden. 

mids'troch, adv. Midstroch, midstwa; mid
dendoor. --> dwastroch. 

mids'wyk, [mItsvik], [mIdzvik]; mes'wyk, 
[mezvik]; s. m. & adv. Woansdei ; woen s
dag (vgl. Duits Mittwoch 'woensdag'). It 
is op in - gebórs, het is op een woensdag 
gebeurd. Se kinne - net komme, ze kun
nen woensdag, op de eerstvolgende 
woensdag niet komen. 

midswyk'jaune, s. m. & adv. Woansdeite
jûn; woensdagavond. 

midswyk'midde, s.m. & adv. Woansdei
temiddei ; woensdagmiddag. 

midswyk'möne, s. m. & adv. Woansdeite
moarn ; woensdagmorgen , woensdagoch
tend. 

midswyk'nacht, s.m. & adv. Woansdei
tenacht; woensdagnacht. 

mids'wyks, [mltsviks], [mIdzviks] ; mes
'wyks, [mezviks]; adv. Woansdeis; woens
dags, 's woensdags, op woensdag. 

'miegelje, v., --> miggelje . 
miel, [rru .el] s.n., -en. Miel; maal. 1. maal-
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tijd . In lekker -, een lekker maa l, een 
lekkere maaltijd . ) mal. 2. hoeveelheid 
melk die in één keer van één dier gemol
ken wordt. Dat beest j eeuwt gotte -en, 
die koe geeft grote malen . 3. hoeveelheid 
urine die in één keer geloosd wordt. Wat 
in - feur in bell , wat een maal voor een 
kind . # lens - dwaan, <Fr.> jins miel 
dwaan ; plassen , urineren, wateren. - ) 
peesje, pymelje, strûlkje. De Iytj het der 
syn - dien, de kleine heeft daar geplast. It 
hynjer het der syn - dien, het paard heeft 
daar gewaterd, geurineerd. In - eer oon
dwaan, een maaltijd eer aandoen , flink 
toetasten. 

'miene, [mj .ene] v., miende, miend. Miene; 
menen. 1. bedoelen. Hy sei fan nee, maar 
hy mient fan ja , hij zegt nee, maar hij 
meent , bedoelt ja. Miellste watste der 
seiste ?, meen je, bedoel je in ernst wat je 
daar zegt? Wat mient er der ne mooi ?, 
wat meent, bedoelt hij daar nu mee? 2. 
denken , vermoeden, het ervoor houden. 
Wy l17ienden dat wy klair wiene, wij 
meenden, dachten dat we klaar waren . 
Wa't - mocht dat H-J' dat net wist hewwe, 
is der gled naai st, wie mocht menen , 
denken dat wij dat wet geweten hebben , 
zit er volkomen naast. Dat faalt wal wat 
mooi, sûe ik -, dat valt wel wat mee, zou 
ik menen , denken , dat va lt, geloof ik, wel 
wat mee. Dat mie/ute maar, dat denk je 
maar (daar is niets van waar; dat zal niet 
gebeuren). 3. betekenen, inhouden 
<zeldz.>. It dun mient: feilichheid, de 
duinen betekenen: veiligheid. Wat l17ient 
jo stier my?, wat betekent die ster voor 
mij , wat heeft die ster mij te zeggen? # It 
ien gûed -, het met iemand menen , ie
mand li efhebben ; het wel met iemand 
menen, iemand genegen ZIJn , het goed 
met iemand voorhebben. 

'miening, [mi .enu)] s.m., -en. Miening; 
mening, opinie, zienswijze. # ... fan -
wazze, ... van mening zijn. Fan - wazze, 
dat ... , van mening zijn , dat ... Naai myn 
-, naar mijn mening. -> betinkell. 

'miening, [mi .enu) ] s. m. <zeldz.>, -en. 
Miening, betsjutting; mening, betekenis. 
- ) betjotting. 
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'mienschip, [mi.en sxlp] s. m., -pen. Mien
skip; gemeenschap . De lytje - fa n it ei
laun, de kl eine gemeenschap van Schier
monnikoog. ) gel17ienschap. 

mier, [mi .er] s. n. In: ft - hmvwe oon, het 
mier, een hekel hebben aan . 

miet, [mi.et] s. m. , -eli. Mjitte, miet ; maat. 
# De - niml17e, de maat nemen, (iets) me
ten. - haude, maat houden, gematigdheid 
betrachten . Op 'e - (jall 'e mesyk), op de 
maat (van de muziek). De - slaan, de 
maat slaan. In - ulje, een maatj e olie, een 
deciliter olie. -> maat jen. 

miet, [mi .et] adj . Mjitsk; mierzoet, walge-
lijk zoet. - ) h veer. 

miet, adj. , - ) l17ietich. 
miet, s.m., -> myt. 
'miete, [mi.ete] onregelm.v. , ik miet, do 

matste [matste] , hy mat [mat], wy, j e, 
jimme, jà miete; mat [mat], matten [ma
ten] . Mjitte; meten . 

'mieter, [mi .eter] s.m. , -s. Mjitter ; meter, 
wie meet. -> folder. 

'mieterich, [mi.eterex] ; 'myterich, [mite
rex] ; adj . Mit(er)ich; mijterig, vol mijten . 
- mal, mijterig meel. It mal is -, het meel 
is mijterig. 

'mietgles, s.n . Mjitglês; maatgl as. 
'mietich, [mi.etex] adj ., mietiger [mi.e

teger], -st; miet, [mi.et] adj ., -er, -st. 
Mof(fich ), moassich ; muf, onfris, enigs
zins bedorven ruikend of smakend. It 
rukt hier -, het ruikt hier muf. - ) muf. 

'mietkunde, -[könde] s.m. « Ned.). Mjit
kunde; meetkunde. 

'mietIaat, s.f. Mjitlatte; meetlat. 
'mietstook, s. m. Mjitstök; maatstok, meet

stok. 
mieuwk, [mi .klk] s.f., -eo Kob, ûnwaarsfû

gel; kokmeeuw. 
mieuwl, [mi .kll] s. m. , -en. Slof; muil , pan

toffel zonder bedekking van de hiel. 
'mieuwranker, [mi .klr] s. n. MUOlTe-anker; 

muuranker. 
'mieuwre, [mi .klre], [mju(.e)re] <zeldz.> 

s. m. , -no MUOlTe; muur. -> fast. 
'rnieuwrefast, adj. & adv. Muorrefêst; muur

vast. 
'rnieuwrewiinder, -[vi:nder] s.m. , -s. Klim

roas; klimroos. Wy hewwe in meujen -
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tjin 'e gevel aan, we hebben een mooie 
klimroos tegen de gevel. 

'mieuwzels, [mik'zal(t)s] s.plur. Mûzels; 
mazelen. # De - hawwe , de mazelen heb
ben. 

'miggelje, [mlga lja] v., miggele, miggele; 
'miegelje, [mi.aga lja] v. <zeldz.>, 
miegele, miegele; 'michelje, [mlxalja] v. 
<zeldz.>, michele, m.ichele. <Fr. :> Mig
geIje. 1. zachtjes regenen. 2. miezelen, 
miezeren, motregenen, stofregenen. - } 
matryne, stafryne, steeU1V1y ne. 

'miige, [mi :ga] v. <gem.>, miigde, miigd. 
Mige; zeiken, pissen. - } peesje. 

'miige, s.m., } miigens. 
'mi igens, [mi :gan(t)sJ; 'miige, [mi:ga]; 

s. m. <gem.>. Miich: zeik, pis. 
miine(ste), - } myllje. 
mik, [mIk] s.f. , meke [me: ka]. <Fr. :> Mik. 

1. mik, gaffelvormi ge stander waarop de 
mast of de giek kan rusten . 2. pompmik, 
gaffel vormige houder waarin de pomp
zwengel draait of rust. 

'mikke, [mIka] v. , mikte, mikt. Mjkke; 
mikken (niet in bet. 3). 1. ogen op een 
doel dat men wil treffen; vandaar ook: 
aanleggen (met een vuurwapen). 2. gooi 
en, smijten. Hy mikte it talheeul-vt yn 'e 
kuer, hij mikte, smeet het talhout in de 
mand. 3. loensen, een beetje scheel zien. 
Hy mikt wat, hij loenst een beetje. 

'mikmak, [mIkmak] s.m. Mjkmak; mik
mak. De hele -, de hele mikmak, de hele 
boel. 

mil, s.m. , --> rnelt. 
myl, [mil] s. m. & s.f. , -en (al s s. m.), -e (als 

s.f.). Mile; mijl. It schip is fiif myl ut 'e 
kust sanken, het schip is vijf mijl uit de 
kust gezonken. -en, -e ut 'e kust, mijlen, 
zeer ver uit de kust. 

'milbjaun; 'meltbjaun; s.m. Milbän; gor
del, ceintuur. - } knettel. 

myld, [milt] adj . & adv., -er [mildar], -st. 
Myld; mild. 

'mildaar, s.f., - } middeldaar. 
'myldens, [mildan(t)s] s.m. Myldens; mild

heid. 
'mylderje, [mildarja] v., myldere , myldere. 

Mylderje; temperen, verzachten. In rak
ken fan bIedden myldere de frust, een 
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deken van bladeren tempert, verzacht de 
vorst. 

'mylymeter, [mili]- s.m. Mjlymeter; milli
meter. 

myly'têr, [militE::r] adj. & s.m., -en . Mjl i
têr; militair. De -e tjinst, de mi litaire 
dienst. De burgemeester het om de hilp 
fan -en friege, de burgemeester heeft om 
de hulp van militairen gevraagd. 

mil'juen, [rnlljü .an], [maljü.an] .n., -en. 
Miljoen; miljoen. In - geeuwne, een mi l
joen gulden. Der het er wal in - oonfer
tjene, daar heeft hij wel een mi ljoen (gul 
den) aan verdiend. Us faun het sàwat 
fyfrien miljuen ymveuners, ons land heeft 
ongeveer vijftien miljoen inwoners. -en 
fla kken, miljoenen (sneeuw)vlokken, een 
ontelbare menigte (sneeuw)vlokken . 

'milmieuwre, s.m., --> m.iddelmieuwre. 
'mylpail, s.m. Mylpeal ; mijlpaal. 
milt, [mIlt] s.m. Milt; milt. 
milt, s. m., --> melr . 
'miltfjuer, s.n . Milrfjoer, myltfjoer; milt

vuur, bepaalde infectieziekte bij vee. 
mim, s. f. , - } mem. 
'mymer, [mimar] s.m. Mimer; gemijmer, 

mijmering. # Yn ('e ) - wazze, in gemijmer 
verzonken zijn . - } mymering. 

'mymering, [mimarllJ] s. m., -en. Mi me-
ring, mimerij ; mijmering, mijmerij . - } 
mymer. 

'mymerje, [mimarja] v., mymere, mymere. 
Mimerje; mijmeren . 

min, [mIn] adv., num. & S. I11 ., -nen. <Fr.:> 
Min . 1. (als adv.) min , minus, vermin
derd met. Fiif - trooi is twa, vijf min dri e 
is twee. Ir is - tjien, het is min ti en, het is 
tien graden onder nul, het vriest tien 
graden. 2. (al s num.; a lleen voorafgegaan 
door het ad v. (fiers)tà of in de verbinding 
sà min muchlik) wei nig. --> minder, 
minst, wenich. (Fiers)tà -, <Fr.> (fi ers)te 
min ; (veel) te weinig. Der is (fie rs)tà -
jild feur, daar is (veel) te wein ig geld 
voor. Der werkje hier tà - geleersden, er 
werken hier te weinig geleerden. Der 
binne trooi rà -, er zijn er drie te weinig. 
Sà - muchlik, <Fr.> sa min mooglik; zo 
weinig mogelijk. Se wille der sà - much
likjild aan utjaan, ze willen er zo weinig 
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mogelijk geld aan uitgeven. 3. (als adv.) 
minder (alleen in de vaste verbinding 
aan het eind van dit lemma). 4. (als s. m. ) 
min , minteken. Der stie in -, gin plus, 
daar staat een min , geen plus. -> plus. # -
af mair ([mln avmai r], in vlugge spraak 
ook: [mlnemair]), min of meer, in zeke
re mate, enigszins. 

min, [mln] adj . & adv., -der, -st. Min ; nun , 
slecht. In -nen fin t, een slechte kerel. -ne 
greeuwn, slechte, moeilijk te bewerken 
grond ; ook voor: onvruchtbare grond. -
weer, slecht weer. It weer is tà - om tà 
fa ren, het weer is te slecht om te varen. It 
weer wedt eerder minder dan batter, het 
weer wordt eerder slechter dan beter. It 
hus wedt hier -, het huis wordt hier 
slecht, het huis begint hier tekenen van 
verval te vertonen. Minder wezze, <Fr.> 
minder wurde; zieker worden; ook voor: 
steeds meer de last der jaren, de gevolgen 
van de ouderdom beginnen te voelen. It 
gain wedt minder, hij , zij krijgt proble
men met lopen. De fangst wie -, de 
vangst was slecht , er was weinig gevan
gen . Jà is -, <Fr.> hja is, leit min ; zij ligt 
slecht, zij is doodziek. Dat is wal it min
ste wat ien ieuwrkomme kin , dat is wel 
het slechtste, beroerdste, onaangenaam
ste wat je kan overkomen. Was dà de 
minste maar, wees jij de minste maar, 
geef jij maar toe. De Iytje ben wiene der 
it minste aan tà, de kleine kinderen 
waren er het slechtst aan toe. - f eur ien 
sorgj e, slecht voor iemand zorgen. Der 
wie se - ieUlVr tà sprakken , daar was ze 
slecht over te spreken . Sok gûed is - tà 
f erwerkj en, zulk spul is slecht, moeilijk 
te verwerken. # Sà - as strie, <Fr. > sa 
nun as stri e; erg slaperig en moe; ook 
voor: doodziek. - ) striemin. Hy hie dy 
nacht gin wynk sliep yn 'e eigen kryge, 
derom wied er de eeuwre de is sà - as 
strie, <Fr.> hy hie dy nacht gjin wink yn 
'e eagen krige, dêrom wie er de oare deis 
sa min as stri e; hij had die nacht geen 
oog dicht gedaan, daarom was hij de vol
gende dag erg slaperig en moe. De m.in
dere man, de kleine, nu ndere man, wie 
tot de geringe, onaanzienlij ke stand be-
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hoort. Krekt sà - as ... , net zo mi n als .. . , 
even weinig als .. . Ik fertreeuw de iene 
krekt sà - as de eeuwre, ik vertrouw de 
een net zo min als de ander. Krekt sà -, 
net zo min , evenmin , ook niet. Ik f er
treeuw de iene net en de eeuwre krekt sà 
-, ik vertrouw de een niet en de ander 
evenmin . ) fo lk, sjocht. 

min, pron.pers., - ) men. 
myn, [min] s. m., -en. Myn ; mijn. 1. (vaak 

onderaardse) plaats waar ertsen, steen
kool e.d. opgedolven worden. 2. soort 
bom. 

myn, [min] pron.poss. Myn ; mijn. - bUek, 
hus, mijn boek, huis. - ) mynell. 

'minachting, s.m. Minachting; min ach
ting. 

'minacht je, v. Minachtsje; minachten. 
'minder, [mInder] adj ., adv. & num . Min

der ; minder. 1. (als adj .) geringer in om
vang. - wezze, minder worden, minderen. 
It blieden wes -, het bloeden werd min
der, minderde. De drokte is der net - op 
wezzen, de drukte is er niet minder, min
der groot op geworden. 2. (als adv.) in 
geringere graad. Hy is - bekind eeuwnder 
syn ooine name dan eeuwnder syn byna
me, hij is minder bekend onder zijn echte 
naam dan onder zijn bijnaam. Dà biste 
net - m.ans as hy, jij bent niet minder 
mans dan hij , jij bent op z'n min st even 
veel mans als hij . ft ben wie gretsk op 
syn beite, maar net - op syn bep, het kind 
was trots op zijn grootvader, maar niet 
minder, maar evenzeer op zijn grootmoe
der. Wy komme ne - fa n it eilaLm dan 
eerder, wij komen nu minder vaak aan 
de vaste wal dan vroeger. 3. (a ls num.) in 
geringer aantal. Wy hewwe - bLieken dan 
jimme, wy hewwe - dan j imme, wij heb
ben minder boeken dan jullie, wij hebben 
er minder dan jullie. Dan iite se maar in 
stok bale - dan eten ze maar een boter
ham minder. Trooi mair af -, dat make 
niks ut, drie meer of minder, dat maakt 
niets uit, of het er nu drie meer of minder 
zijn , dat maakt niets uit. # Net - dan ... , 
niet minder dan ... , maar liefst ... By dat 
eeuwngelok binne net - dan hundert j ûed 
om it li vven komd, bij dat ongeval zij n er 



335 

niet mjnder dan , zijn maar li efst honderd 
mensen om het leven gekomen. -t fa le, 
mair, min, minst, IVenich. 

'mindere, [mlndara] s. m., -no Mindere; min
dere, lagere in rang. 

'minderheid, -[hE.U] s. m., -heden -[he:
dan]. Minderheid; minderheid. 

'mindering, [mlndarIIJ] s.m., -en. Minde
ring; mindering. 

'minderje, [mlndarja] v., mindere, min
dere. Minderje; minderen. It \Vatter 
mindere al wier, het water zakt al weer , 
het wordt al weer eb. - , oofminderje. 

minder'jierich, -[ji.arax] adj. Minderjier
rich; minderjarig. 

minder'waardich, -[ va:(r)dax] adj. Min
derweardich ; minderwaardig. 

'mynefjild, [mina]- s.n. Minefjild; mijnen
veld. 

'mynen, [mjnan] ; 'mynent, [minant] ; 'my
nens, [minan (t)s] <zeldz.>; 'mynes, [mi
nas] <zeldz.>; pron .poss. Minen , minent, 
mines; de, het mijne, die van mij . Dyn 
bliek en -, jouw boek en het mijne, jouw 
boek en dat van mij. Dyn fyts en -, jouw 
fiets en de mijne, jouw fiets en die van 
mij . - is meujer, de mjjne is mooier, die 
van mij is mooier. - binne meujer, de 
mijne, die van mij zijn mooier. Dles wat 
hier stie is -, alles wat hier staat is het 
mijne, alles wat hier staat is van mjj . - , 
myn. 

'mynens, pron .poss., -t mynen. 
'mynent, pron .poss., - , mynen. 
'mynes, pron .poss. , - , mynen. 
my'neur, [minö.ar], [manö.ar] s.n. Mi

nuer; mineur. # Yn - wazze, in mineur 
zijn , somber gestemd zijn . 

'minge, [mll)a] (st.)v., mang [mal)] , ming
de; mangen [mru)an], mingd. Minge; 
mengen . De ooien tI'och, yn it mal -, de 
eieren door het meel mengen , de eieren 
en het meel dooreen mengen. Wyn man
gen mooi gale, wijn vermengd met gal. # 
Dy - yn, zich mengen in , zich inlaten 
met. 

'mingel, [ml.1Jal] s.n., os. Mingel (en); men
gel, oude vochtmaat (van 1 liter). In -
mulke, een mengel, liter melk . Twa min
gel mulke, twee mengel, liter melk. 

minsk 

'mingsel, [mlJ)sal] s.n. , os. Mingsel; meng
sel. 

myny'steerje, [minjstLarja], [minastLarja] 
s. n., os. Min istearje; mjnisterie. 

my'nister, [minlstar] , [manIstar] s.m. , os. 
Minister; mjnister. 

'mynje, [minja] v. , ik mynje, db miineste 
[mi:nasta], hy miine [mi:na] , wy, je, jim
me, jà mynje; miine, miine. Mynje; mjj
nen, op een openbare verkoping myn roe
pen en daardoor koper van iets worden . 
-t oofmynje. 

'minlik, [mln lak] adj. & adv. Minlik; min
nelijk, minlijk. len - wat fersikje , iemand 
iets minnelijk, vriendeljjk verzoeken. # 
In -en schikking, een minnelijke schik
king, een schikking zonder tussenkomst 
van de rechter. 

'minne, [mIna] v . ..,. , minde, mind. Minne; 
minnen, beminnen. 

minne'seerje, dy, [mInasI.arja] v., minne
sere, minnesere. Jin bekrimpe; zich be
perken , zich matigen (vgl. Fr. mjnder(e)
searje 'verminderen ') . Wy motte us -, we 
moeten onze uitgaven beperken. l à wille 
- mooi drinken, iiten, reken, zij willen 
het drinken , eten, roken beperken, ze 
willen minder geld gaan uitgeven aan 
drinken , eten, roken. 

'minnieh, num., -t monnich. 
'minnichte, s. m., - , monnichte . 
minsk, [mln (t)sk] s.m. & s. n. , -en. Minske; 

men s. 1. (a ls s.m. ; het gebruik van het 
art. de in het enkelvoud is ongewoon, 
tenzij in bijbel se taal) het hoogste schep
sel. It minske /ivven ..,. , het leven van de 
mens. -t minskelivven. Elk -, ieder mens, 
ieder(een). Elk - het sb syn swierich
heden, ieder mens, ieder(een) heeft zo 
zijn moeilijkheden. Dle -en, alle mensen, 
iedereen. Gin -, geen mens, niemand. Ik 
leeuw net dat ien - dat wil, ik geloof niet 
dat ook maar iemand dat wil. Hy het 
nach neut in - h vaid dien, hij heeft nog 
nooit een mens, nog nooit iemand kwaad 
gedaan. Sb'n -, zo'n mens, zo iemand. 
Wat - wet dat ne nach ?, welk mens, wie 
weet dat nu nog? Wat kin in - al nuver 
wat mooimetje!, wat kan een mens, wat 
kun je toch vreemde dingen meemaken ! 



min skdom 

Dat is wal if minste wat iJl - neudich het, 
dat is wel het minste wat een mens, wat 
iemand nodig heeft . De -en, de mensen, 
men (vaak beschouwd als tegenover de 
indiv iduele mens staand). --> jued. ft kin 
my niks schele wat de -en der fan seze, 
het kan me ni ets schelen wat de mensen 
er van zeggen (m.a.w. ik doe wat ik zelf 
wil ). Wat is tach de -, wat is toch de 
mens (m.a.w. wat staat de mens toch 
machteloos tegenover zaken als ziekte, 
dood, het natuurgeweld). Ach, -, der bin
ne gin wezzen feur , ach , mens, er zijn 
geen woorden voor. 2. (a ls s. n.) vrouw 
(met een neutrale gevoelswaarde). Us 
bep wie in jaif -, grootmoeder was een 
lief mens, een lieve vrouw. Dal is dat -
fan de bakker, dat is die vrouw van de 
bakker. It aude - (klemtoon op aude), het 
oude mens, de oude vrouw. It aud -
(klemtoon op minsk), <Fr.> it äldminske; 
de oude vrouw; inz. voor: de huismoeder 
(wanneer de kinderen het hui s uit zijn ). 
Wy sille fanmidde 'reis by it aud - sjain, 
we zullen moeder vanmiddag eens bezoe
ken . -, hà kûeste dat ne dwaan ?, mens, 
hoe kon je dat nu doen ? # - en dier, mens 
en dier. In man en in -, een man en een 
vrouw, een echtpaar. --> wy! (De) golte 
-en, (de) grote mensen, (de) volwasse
nen. l à is maar in hai! -, zij is maar een 
half mens, zij is lang niet fit. --> allene, 
laask. 

'minskdom, -[dom] s.n . Minskdom; mens
dom. 

'minskeben, [mln(t)ska]- s.n. Min skebern ; 
mensenkind. 

'minskefrees, [mln(t)ska]- s.m. Min ske
frees; mensenvrees. 

'minskefreeuwn, [mln(t)ska]- s. m. Min
skefreon ; mensenvriend. 

'minskefretter, [mln(t)ska]- s. m. Minske
fretter; doodgraver, zekere zwarte, glan
zende kever die andere dieren begraaft 
tot voedsel voor zijn nageslacht. 

'minskekinner, [mln(t)ska]- s.m. Min ske
kennel' ; mensenkenner. 

'minskekinnis, [mln(t)ska]- s. m. Minske
kennis; mensenkenni s. 

'minskelivven, [mln(t)ska]- s. n. , -s. Min-
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skelibben; mensenleven. Der hingje -s 
f an oof, er hangen mensenlevens van af. 

'minskepair, [mln (t)ska]- s. n. Minskepear; 
men sen paar. 

'minskescheeuw, [mln(t)ska]- adj. Min
skeskou ; mensenschuw. 

'Minskeseun, [mln (t)ska]- s. m. Minske
soan; Mensenzoon , Chri stus. 

'minskewerk, [mln(t)ska]- s. n. Minske
wurk; mensenwerk. 

'minsklik, [mln (t)s(k)lak] adj . Min sklik; 
men selijk. 

'minsklikheid, -[h f: .i t] s.m. Minsklikheid; 
menselijkheid. 

minst, [mln(t)st] adj. , adv. & num . Minst; 
minst. 1. (al s adj .) van de geringste om
vang. Fan it -e gehit schrikt se al, van 
het minste, geri ngste geluid schrikt ze al. 
Der hewwe se net it -e beswier tjin, daar 
hebben ze niet het minste bezwaar tegen , 
daar hebben ze absoluut geen bezwaar te
gen. It -e is har al genooch, het minste, 
geringste is hun a l genoeg. Dat is tach 
wal it -e watste dwaan kiste, dat is toch 
wel het minste wat je kunt doen , daar 
ben je op zijn minst toe verplicht. 2. (als 
adv. ) in de geringst graad. Sà faalt it it 
-( e) op, zo va lt het het minst op. 3. (als 
num. ) het geringst in aantal. Hy het de -e 
bûekenfan ûs ólegerre, hij heeft de min
ste boeken van ons allemaal. Hy het de 
-e(n), hij heeft er de minste. Fan us bei
den kom ik it -re) fan it ei/aun, van ons 
beiden kom ik het minst, het minst vaak 
aan de vaste wal. # Net it -, niet in de 
laatste plaats, voornamelijk . Dat hel net 
it - syn werk we in, dat is niet in de laatste 
plaats, dat is voornamelijk zijn werk ge
weest. De drokte komt net it - troch de 
gasten, de drukte komt niet in de laatste 
plaats, komt voornamelijk door de toe
risten. Net it -e, niet het minste, niet het 
geringste, niets. Net it -e omtgie him, 
niet het minste, geringste ontgaat hem, 
er ontgaat hem niets . Op syn -, op zijn 
minst, ten min ste, minstens . - ) minstens. 
Sàwat kaste op syn - hundert geeuwne, 
zoiets kost op zijn minst, ten minste, 
minstens honderd gulden. --> min, we
nich, tàminsten. 
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'minstens, [mln (t)sten(t)s] adv. Op syn 
minst, op 'en minsten ; minstens, op zijn 
minst, ten minste. -> minst. 

mint, [mint] s. m. Munt; munt (a lleen voor
komend als tweede lid van de sa menstel
ling pippermint). 

'mynwerker, s.m. Mynwurker; mJJn
werker. 

'mipse, [mlpse] s. m. <zeldz.>, -no Dom
kop; domkop, domoor, sufferd , sukkel, 
uilskuiken . - ) domkap. 

'mirre, [mlre] s. m. Mirre; mirre. 
mis, [mls] s. m., -sen. Mis(se); mi s, katho

lieke altaarofferande; vandaar ook: ka
thol ieke eredienst; ook voor: de op 
muziek gezette gezangen voor de mis
plechtigheid. 

mis, [mls] adj. Mis; mis, niet raak, ver
keerd. It schat wie -, het schot was mis, 
het schot mi ste zijn doel. Dat is -, dat is 
mis, onjui st, verkeerd. As wy dat feljette , 
dan is it -, als wij dat vergeten, dan loopt 
het helemaal mis. Hy komt derby, ne is it 
-, hij komt erbij , nu is het mis, daar heb 
je de poppen aan 't dan sen. Mis! , mis !, zo 
is het niet! # It - hawwe, - wazze, <Fr.> 
mis wêze; het mis hebben, zich vergis
sen. Dat is net -, dat is niet mis, dat is 
niet iets gerings. In -sen sat, <Fr.> in 
misse set, in misset; een misslag, mis
stap, dwaling. 

mis, [mIs] s. <zeldz.>. In : Sonder -, <Fr.> 
sûnder mis; ongetwijfeld. 

mis 'baar, -[ba:r] s.n. <zeldz.>. Misbaar; 
misbaar. # - met j e, misbaar met je. -> ge
beer, bere. 

'misbaksel, s. n. Misbaksel; misbaksel. 
'misbrUk, -[brük] s.n. Misbrûk; mi sbruik. 

# - met je fan ... , misbrui k maken van ... 
mis'brUkke, v. Misbrûke; misbruiken . 
'misdaad, s.m. Misdied; misdaad. 
mis'dadich, -[da:dex] adj. & adv. Mis-

diedich; misdadig. 
'misdadiger, -[da:deger] s.m., -s. Misdie

diger; misdadiger. 
mis'drage, dy, st. v. Jin mi sdrage; zich 

misdragen . 
mis'draging, -[dra: glIJ] s.m., -en. Mis

draging; misdraging. 
'misdruk, s. m. Misdruk, misprinting; mis-

misrone 

druk. 
mis'dwaan, onregelm.v. Misdwaan ; mis

doen. len wat -, iemand iets misdoen. 
'misgain, onregelm.v. Misgean ; misgaan, 

verkeerd gaan. 
mis'gain, onregelm.v. 1. [n : Dy -, zich 

misgaan, zich misdragen . 2. in: It is my 
misgien, <Fr.> is is my tTochgien; ik heb 
het vergeten, ik heb er niet meer aan ge
dacht. 

mis'gonne, v. Fergunne; mi sgunnen. len 
wat -, iemand iets misgunnen . 

mis'haundeling, s. m. Mishannel ing; mis
handeling. 

mis'haundelje, v. Mishannelje; mishande-
len . 

miskeers(d(e», - ) miskere. 
mis'kere, v., -> mankere. 
'miskleur, s.m. Miskleur; slecht passende 

kleur ; ook voor: verkeerd uitgevallen 
kleur. 

'miskraim, s.m. Miskream; miskraam. l à 
het in - haun, zij heeft een miskraam ge
had. 

mis'leide, v. Misliede; misleiden . 
'mislik, [mislek]; 'misselik, [mIselek] ; adj . 

Mislik; misselijk, onpasselijk. # Sà - as 
in kat, zo misselijk als een kat, kotsmis
selijk. 

mis'lokke, v. Mislemje; mislukken, niet ge
lukken. 

mis'lokking, -[lokll)] s.m., -en. Mislear
ring; mislukking. 

mis' met je, onregelm. v. Mi smei tsje; mis
maken. 

mis'muedich, [mlzmü.edex] adj . Mismoe
dich ; mismoedig, moedeloos. 

'mispel, [mIspel] s. m. , -s. Mispel; mi spel. 
'misrakkening, -[rakenllJ] s.m. Misrek

ken , (i n) rni sse rekken ; misrekeni ng. 
'misrone, v. Mi srinne; mislopen . Wy bil1l1e 

ineeuwr misroond, wij zijn elkaar mi s
gelopen , wij hebben elkaar niet gezien, 
ontmoet. Dat most in keer -, dat moest 
eens mislopen , verkeerd gaan . l à wuene 
ales feur har salm haude, maar dat is 
har misroond, <Fr.> hja woene alles foar 
har seis halde, mar dat is har misrûn ; zij 
wilden alles voor zich zelf houden, maar 
dat is hun niet gelukt (m.a.w. dat li ep 



misse 

hun tegen). Dà 't wy der komen, wie bles 
al op; ir is us misroond, toen wij daar 
kwamen , was all es al op; wij visten ach
ter het net. 

'misse, [mlsa] v., miste, mist. Misse; mis
sen . Hy mist de mued har to friegjen, hij 
mist de moed, hem ontbreekt de moed 
haar (om haar hand) te vragen. De kaip
man miste tjien kueken , de koopman 
miste tien koeken , was tien koeken kwijt 
(die er niet zo lang geleden nog waren) . 
Der misten flif bledsyden, er ontbraken 
vijf bladzijden. De beut -, de boot mi s
sen, te laat komen om nog met de boot 
mee over te kunn en varen. Ik hew in pair 
lessen mist, ik heb een paar lessen ge
mist, ik heb een paar lessen niet bijge
woond. Beite mist bep ach so, grootvader 
mist grootmoeder heel erg, hij voelt haar 
afwez igheid zeer pijnlijk. Ik hie cly al 
mist, ik had je al gemi st, het was me al 
opgevallen dat je er niet was (omdat ik je 
verwacht had). Ik hew har der net mist, 
ik heb haar daar niet gemist, het is me 
niet opgevallen dat ze daar niet was 
(maar omdat ik baar daar niet ver
wachtte, heb ik er ook niet zo op gelet). 
Ik wue cly it jilcl wal jaan, maar ik kin it 
salm net -, ik zou je het geld wel willen 
geven , maar ik kan bet zelf niet missen, 
ik moet het zelf gebruiken . Hy kin wal 
wat -, hij kan wel wat missen, hij heeft 
geld genoeg. AI dat lawaai kinne wy hier 
wal -, al dat lawaai kunnen we hier wel 
missen, hebben we hier liever niet. Hy 
kin net mist wezze, bij kan niet gemi st 
worden, zijn aanwezigheid, deelname, 
meedoen is noodzakelijk. Sowat kin net 
mist wezze, zoiets kan niet gemist wor
den , zoiets is onontbeerlijk. Dà ben mas
ten har heit en mem -, die kinderen 
moesten hun ouders missen, de ouders 
van die kinderen zijn gestorven. Dit wille 
111)1 net -, dit willen we niet mi ssen, dit 
willen we meemaken, bier wi llen we bij 
zijn . - , pynekiizen. 

'misselik, adj., -> mislik. 
mis'seze, onregelm . v. Missizze; miszeg

gen. len wat -, iemand iets miszeggen, 
iemand iets beledigends zeggen. Der het 
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se niks aan misseid, daar heeft ze niets 
aan mi szegd, daar heeft ze niets ver
keerds of ongepasts mee gezegd. 

'misslaan, onregelm.v. Misslaan; miss laan. 
, planke. 

'misslaeh, s. m. Misslach; miss lag. 
mis 'stain, onregelm.v. Mi sstean; misstaa n. 

Dat miss tie cly net, dat misstaat je niet. 
Sokke wezzen missta ie dy, zu lke woorden 
misstaan je, zulke woorden zijn ongepast 
voor jou. 

'misstap, s. m. Misstap; misstap. 
mist, [mIst] s.m. Damp, mist; mi st. In tich

ten, swieren, tjokken -, een dichte, dikke 
mi st. De - wedt nach tichter, swiercler, 
tjokker, de mist begint heel dicht, dik te 
worden. - , damp, clieze. 

'mistaast, s.m. Mistaast; misgreep, dwa
ling. 

'mistaaste, v. Mistaaste; mistasten, een 
dwaling begaan, zich vergissen. 

'misthuern, s. m. Misthoarn ; misthoorn . 
'mistich, [mIstax] adj. Damp, mistich ; 

mi stig. - weer, mistig weer. It is -, het is 
mistig. 

mis'traistich, -[trai stax] adj. Mistreastich ; 
mistroostig. 

mis'weensen, -[ ve: n(t) san] adj. Miswoek
sen; misvormd, vergroeid, krom gegroeid 
(van het lichaam). -> fergreuje, ferweell 
sen. 

myt, [mit] ; miet, [mi .at] ; s. m. , -en. Myt; 
mijt, parasitiscb levend diertje. -> klan
der. 

'myter, [mitar] s.m. , -s. Miter; mijter, li
turgisch hoofddeksel in de katholieke 
kerk. S0I1derklaas het in - op, Sinterklaas 
heeft een mijter op. 

'myter, [mitar] s.m. <gem.>. Miter; mie
ter. 1. In : len op syn - joon, iemand op 
zijn mieter, donder, falie geven, iemand 
een pak s laag geven. Hy het op syn -
haun, hij heeft op zijn mieter, donder, 
falie gehad, bij beeft een pak slaag ge
had. 2. in : Gin -, geen mieter, geen don
der, helemaal niets. 

'myterich, adj ., -> mieterich. 
'myterje, [mitarja] v. <gem.>, mytere, my

tere. Miterje; mieteren , donderen. 1. met 
geweld gooien , smijten. Hy mytere syn 
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betten yn it futtenshus , hij mieterde, don
derde zijn li eslaarzen in het portaal. 2. 
bard va llen. Hy is fan il dak oof my tere, 
hij is van het dak af gemi eterd , gedon
derd. 

'mitselder, s. m., --> metselder. 
'mitselje, v., ' metselje. 
'mitselkaalk, s.m., - , metselkaalk. 
'mitselstien, s.m. , - , lI1etselstielZ . 
mocht, - , meie. 
'modderich, adj. , --> modich. 
'mode, [mo:de] s.m . Modder ; modder. # 

Blauwe -, <Fr.> blaumodder ; blauwach
tig slijk (bestaande uit met water ver
mengde bl auwe zeeklei), blubber. Blauwe 
- op 'e ree, blubber op de rede. - , f et, op
maudje, spake. 

'modekrópper, -[krüper] s.m. , -s. Grûn
krûper, kryti el; modderkruiper, weeraal. 

'moderich, adj. , - , modich. 
moderny'seerje, [mo.d~rnisl.erje] v., mo

dem ysere, modemysere. Modernisearje; 
moderni seren . - , meden1. 

'modeslait, s.m. Moddersleat; moddersloot. 
'modieh, [mo:dex] ; 'moderich, [mo:derex] ; 

'modderich, [moderex] ; adj. Modderich ; 
modderig. 

mof, [mof] s. m. , -fen. Poep, mof; mof, 
scheldnaam voor Duitser. --> poep. 

mof, [mof] s.f. <zeldz.>, -je. <Fr.:> Mof. 
1. mof, gewatteerde, veelal met bont be
klede, door vrouwen voor hun middel 
gedragen koker, dienende om de handen 
warm te houden. 2. handschoen, want. --> 

weeuwnt. 
mof, adj., --> muf 
'moffetiid, [mofe]- s.m. Moffetiid ; mof

fen tijd, bezettingstijd , tijd waarin de 
moffen hier de baas waren. 

'moge, [mo:ge] s. m. , -no Fjoerpöt; grote 
ijzeren kookpot (om boven het vuur te 
hangen). - , baktebole, swynemoge, waask
moge. 

'moge, [mo:ge]; moge, [m::> :ge]; s.m. Mö-
ge(l); molm . - , malm, moochsel. 

'moge, s.m., --> moge. 
'mogje, [m::>:gje] v. , --> moogje. 
mok, [mok] s. m. & s.f., -ken (als s. m.), -ke 

(als s.f.). Mok; mok, grote kop, grote be
ker. haal. 

molton 

mok, [m::>: k]; maak, [ma:k] ; s.m. Maak; 
maak. # Yn 'e - wazze, in de maak zijn, 
gemaakt, vervaardigd worden. Dat het 
lang yn 'e - wein, dat is lang in de maak 
geweest, het beeft lang geduurd voordat 
dat klaar, af was. 

'moker , [m::>: ker] s. m., -s. Makker; maker, 
schepper, vervaardiger; ook voor: repara
teur. Myn fy ts mot /looi de -, <Fr.> m yn 
fyts moat nei de makker ; mijn fiets moet 
gerepareerd worden. 

möke(ste), - , met j e. 
'mokkel, [mokel] ; 'makkei, [makel] ; s. n., 

-s. Mokkel; mokkel, meisje. - , premok
kel. 

'moklain, [m::>: k]- s. n. Maklean; maakloon . 
'moksel, [mokse l] s. m. , -s. Moksel; mossel. 
'mokselbank, s.m. Mokselbank; mossel-

bank. De kar siet op 'e -, en jà fenvachte 
flued; der koom in syde spak oon drieu
wen, dà kriech de kat wier mued, de kat 
zat op de mosselbank, en zij verwachtte 
vloed; daar kwam een zij spek aan gedre
ven, toen kreeg de kat weer moed (volks
rijmpje). 

'mokselschil, s.f. Mokseiskuip ; mossel
schelp. De ben hewwe meuje moksel
schele feeuwn , de kinderen hebben mooie 
mosselschelpen gevonden. --> schil. 

mol, [mol] ; mul, [möl] ; adj ., -der, -st. Mol ; 
mol , mul , rul (van zand) . It -Ie saun, het 
mulle, rull e zand. - , gol, rol . 

mol, [mol] s. m. & s.f., -len (als s. m.), -Ie 
(als s.f.). Mol (wrot); mol, in de grond 
levend, zwart, spitssnuitig zoogdier. 

mol, [mol] s.m., -len. Mol ; mol , verl a
gingsteken in de muziek. 

mol, [m::>: I] s. n. " . Moal ; meel. - , mal. 
molde'ree, [m::>: ldere:] s.m., -ën. Mealde

rij ; malerij . 
'mole, [m::>: le] (st. )v., mail [mai l] , molde; 

mailen [mailen] , mold. Meale; malen, 
fijn maken (inz. graan en koffi ebonen). 
Mailene kofje , gemalen koffie. 

'mollefal, [mole]- s.n. Mollefel; mollenvel. 
'molshaipe, [mol(t)s]- s.m. Mollebult, mol

leheap; mol shoop. 
'molster, [m::>: lster] s.f., -s. Mealster; maal

ster. 
'molton, [molton] adj . Moltonnen; mol-
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tonnen, van molton gemaakt. In - takken , 
een moltonnen deken . 

mom, [mom] s.n. Mom; mom, masker. # 
Eeuwnder it - fan, onder het mom van. 

'momfelje, v. , - , mompelje. 
'mommelje, [momalja] v. , mommele, mom

mele. Mommelje; mommelen, mumme
len, binnensmonds en daardoor onduide
lijk spreken. 

'mompelje, [mompalja] v., mompele, 1I10m
pele; 'momfelje, [momfalja] V. <zeldz.>, 
momfe le, momfele. Mompelje; mompe
len, binnensmonds, vrijwel onverstaan
baar spreken of zeggen. -> grommelje. 

mond, [mont] s.f. , -en [mondan] . Moanne; 
maand. De hele - juny, de (ge)hele maand 
juni . Jà is al seks mond hanne, zij is al 
zes maanden heen, zwanger. De laste 
-en, (gedurende) de laatste maanden. It 
deure -en, het duurt maanden (lang). 

'mondbIed, s. n. Moanneblêd; maandblad. 
'mondei, [mondE. i] s.m. & adv. Moandei; 

maandag. It lVie op in -, het was op een 
maandag. Hy komt hier -, hij komt hier 
maandag, op de eerstvolgende maandag. 

'mondeis, [mondE. i s] adv. Moandeis; 
maandags, 's maandags, op maandag. 

mondeis'jaune, s. m. & adv. Moandeitejûn ; 
maandagavond. 

'mondeiskrant, s.m. Moandeiskrante; 
maandagse krant, krant van maandag. 

mondeis'midde, s.m. & adv. Moandeite
middei ; maandagmjddag. 

mondeis'mone, s. m. & adv. Moandeite
moarn; maandagmorgen, maandagoch
tend. 

mondeis'nacht, s.m. & adv. Moandeite
nacht; maandagnacht. 

'mondich, [mondax] adj . « Ned.). Mûnich ; 
mondig. 

'monding, [mondlIJ ] s.m. « Ned.), -en. 
Mûning; monding. 

'mone, [mo: na] s.m., -no Moanne; maan. 
Mooi dy mist is de - net tà sjain, met die 
mist is de maan niet te zien. Jà rone yn 
'e -, zij lopen in het maanlicht, in de 
maneschijn. # Folie -, volle maan. Haile 
-, halvemaan, maansikkel. - , pinje. Jiete 
-, li chte maan . -> j ietmone. Neje -, nieu-
we maan. ---> neemone. It is fo lle, jiete, 
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nej e -, het is volle, li chte, nieuwe maan. 
By folie, jiete, neje -, bij volle, lichte, 
nieuwe maan. It is -, het is eerste kwar
tier, volle maan, laatste kwarti er of alles 
wat daar tussen kan zitten (zodat de 
maan in beginsel kan schijnen). It wie -, 
maar it bleeulVn tjoster, de maan zou 
kunnen schijnen, maar het bleef donker. 

, ketier, maling, monschyn, tjostere
mone. 

'mone, [m:l:na] s. m., -1'1. Moarn ; morgen, 
ochtend. # Ole manen, elke -, iedere, elke 
morgen, ochtend. - , manes. De eeUlVre 
-Cs), de volgende morgen, ochtend. De 
-Cs) om /w il tj ien, <Fr.> de moarns om 
healwei tsienen; 's ochtends om half ti en, 
op de ochtend van die bepaalde dag om 
half tien. Desalde -, (op) dezelfde mor
gen, ochtend. Deze, dy -, (op) deze, die 
morgen, ochtend. Yn de ere -, in de vroe
ge ochtend, vroeg in de ochtend, 's och
tends vroeg. Fan de ere - tat de latte 
jaune, van de vroege morgen tot de late 
avond, van 's ochtends vroeg tot 's a
vonds laat. Op in -, op een morgen, op 
zekere morgen. Tjin de -, tegen de och
tend (als het bijna dag is). - , meum, fan
meum, monich. 

'monekap, s.m., -> manekap . 
'monen, [mo:nan] s.plur. Moanjes; manen 

(van een paard). 
'mones, [m:l:nas] adv. Moarns; 's morgens, 

's ochtends. 1. op de morgen, ochtend 
(van die bepaa lde dag). Wy wille jimme 
meum wal hilpe, maar - past it us net, 
wij willen jullie morgen wel helpen, 
maar 's morgens, 's ochtends komt het 
ons niet gelegen. Hy wil - net fe rgaderje, 
hij wil 's morgens, 's ochtends niet verga
deren. 2. iedere, elke morgen, ochtend. 
Wy sine - om had tjien tà kofjedrinken, 
wij zitten 's morgens, 's ochtends om half 
tien aan de koffie. # Fan - eer tat jauns 
lat, van 's ochtends vroeg tot 's avonds 
laat. 

mones'eer, adv. Moam s ier, ier(e)moarn(s); 
's ochtends vroeg, in de vroege ochtend, 
vroeg in de ochtend. ---> eer, eremane. 

'monesiiten, s.n. Moarnsiten; ontbijt. 
'moneskrant, s.m. Moarnskrante; ochtend-
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krant. 
'mönesschymer, s.m. Moarnsskimer; och

tendschemering. - , schymer. 
mone(ste), --> monje. 
'monich, [mo:nex] adj. Moarnich, moarn sk; 

ochtendziek, last van een ochtendhumeur 
hebbend. 

'moning, [mo:nII)] s.m., -en. (Oan)moan
ning: maning, aanmaning. 

'monje, [monje] v. , ik monje, do moneste 
[mo:neste], hy mone [mo:ne] , 110', je, jim
me, jà monje; mone, mone. Moanje; ma
nen, aanmanen. 

'monjiet, s.n. , --> moonjiet. 
'monnich, [monex]; 'minnieh, [mlnex] 

<zeldz.>; num . *. Mannich , mennich ; 
menig (altijd in combinatie met een zelf
standig naamwoord in het enkelvoud). 
Der is - schip fergien, daar is menig 
schjp vergaan. Ho - schip is der fergien! , 
hoeveel schepen zijn daar wel niet ver
gaan! Der is so - schip fergien , daar zijn 
zoveel schepen vergaan. 50 monnigen 
schip is der fergien ..,. , zoveel schepen 
zijn daar vergaan (ontstaan uit 50 mon
nich in schip, vgl. Engels 50 many a 
ship ). Monnige trien <zeldz.>, menige 
traan . # In - ... , <Fr.> in mannich .. . ; een 
stuk of wat, eruge, enkele ... (altijd in 
combinatie met een zelfstandig naam
woord in het meervoud). Se hiene in -
Iytje fisken fangd, ze hadden een stuk of 
wat, enige, enkele kleine vissen gevan
gen. - , deimonnich, stokmonnich. 

'monnichien, pron.indef. Mannichien ; me
nigeen , verscheidene personen . - het 
mooidien, menigeen heeft meegedaan. 

'monnichkeer, adv. Mannichkear; menig
maal , verscheidene keren , ilikwijls. 

'monnichte, [monexte]; 'rninnichte, [ml
nexte] <zeldz.>; s. m. , -no Mannichte, 
mennichte; menigte. 

'monnik, [monek] s. m., -en. Muonts; mon
nik. 

'monschyn, [mon]- ; 'moonschyn, [mo:n]-; 
s.m. Moanneskyn; maneschijn . --> g/im
me. 

'monschyn-aalsje, v. Krijoanboartsje by 
ljochtmoanne; krijgertje spelen in de ma
neschijn . --> aa/sje, bosdûvelje, schadûf-

mooi 

aalsje . 
'monschynjaun, s.m. Moanneskynjûn ; hel

dere avond met maneschijn. 
monschyn'weer, s. n. Moanneskynwaar ; 

helder weer met maneschijn. --> son
schynweer. 

'monster, [mon(t)ster] s.n. , -5. Meunster ; 
monster. 

'monsterje, [monsterje] v. , monstere, mon
stereo Meunsterje; mon steren , zich voor 
één reis tot de zeedienst verbinden . 

'monsterlik, [monsterlek] adj . & adv. 
Meunsterlik ; monsterlijk. 

mon'teerje, [montLerje] v. , montere, mon
tere. Montearje; monteren. 

'monter, [monter] adj. & adv., -der, -st. 
Monter ; monter. 

mon'teur, [montö.er] s.m. , -5. Monteur; 
monteur. 

mon'tóer, [monW.er] s. n., -en. Montuer; 
montuur. 

monóm'rnint, [mo:nümInt] , [mo:nemlnt] 
s.n. , -en . Monurnint; monument. 

'moochsel, [mo:xsel] s.n. <zeldz.>. Mö
ge(I); molm. - , moge. 

'moogje, [mo:gje] v., moge, moge; 'mögje, 
[m::l:gje] v., moge, moge. Mögje; mol
men . 

mooi, [mo:il s.m. Maaie; mei, bloeimaand. 
# Aude -, <Fr.> älde maaie; 12 mei (vol
gens de Gregoriaanse kalender, 1 mei 
volgens de Juliaanse kalender; eertijds de 
dag waarop de jaarlijkse huur van hui

-zen , land en werkvolk inging). l à binne 
mooi aude - treeuwd, zij zijn op 12 mei 
getrouwd. 

mooi, [mo:i] prep. & adv. Mei; met, mee, 
mede. In bytke mulke - warter, een beetje 
melk (vermengd) met water. Hezze wyn -
ryn, harde wind met regen , harde wi nd 
gepaard aan regen. It eilaun - syn dûne , 
Schiermonnikoog met zijn duinen , 
Schiermonnikoog en de duinen die er 
deel van uitmaken. Hy koom - syn heit en 
mem , hij kwam met zijn ouders, hij en' 
zijn ouders kwamen gezamenlijk, teza
men. - har is aik har afternome ûtstuern, 
(tegelijk) met haar is ook haar achter
naam uitgestorven. In man - in raid bes, 
een man met een rode baard, een man 
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die een rode baard heeft. In buek - f ers
j es, een boek met rijmpjes, een boek waar 
rijmpje in staan . Hy kaam der aan - in 
dracht heeulVt, hij kwam er aan met een 
dracht hout, een dracht hout meevoerend. 
- de bolkuer yn 'e galm roonde se der, 
met de broodmand aan de arm , de brood
mand aan de arm dragend liep ze daar. -
de krysttiidsdagen, met, tijden s de Kerst. 
- Paiske, Pinkster, met, tijdens Pasen , 
Pinksteren. - meu weer, met mooi weer, 
wanneer bet mooi weer is. Wy binne -
trooi ketier op it eilaun, wij zijn met drie 
kwartier, in de tijd van drie kwartier op 
Schiermonnikoog. - trettien jier is er al 
begaan ta werkjen, met dertien j aar, op 
zijn dertiende is hij al begonnen te wer
ken. - de jieren, met de jaren (terwijl de 
jaren verstrijken; terwij l men ouder 
wordt). Wer heste dat - dien ?, waar heb 
je dat mee gedaan, welke middelen beb je 
gebruikt om dat te doen? Bosters om - ta 
knikken op 'e streek, stuiters (bedoeld) 
om ermee op straat te knikkeren. Wy bin
ne - de beut, bus, trein komd, wij zijn 
met de boot, bus, trein gekomen, wij heb
ben van de boot, bus, trein gebruik ge
maakt om hier te komen . En sa is it aik -
lytje ben, en zo is het ook met kleine kin
deren, en wat klei ne kinderen betreft is 
het net zo. Hy mocht net -, bij mocht niet 
mee (gaan, komen) . Heste wal genooch 
jUd -?, heb je wel genoeg geld mee(ge
nomen), heb je wel genoeg geld bij je? 
De streum wie us -, de stroom was ons 
mee, wij hadden de stroom mee, de 
stroomrichting was in ons voordeel. Dat 
is - aan har ta tank jen, dat is mede, mee, 
ook aan haar te danken . - hes ta riiden 
hewwe se de beut nach helje kued, met, 
door hard te rijden hebben ze de boot nog 
kunnen halen . # - us, jimme, har trooien , 
met z'n drieën , gedrieën. Lang - kinne, 
lang mee kunnen , duurzaam zijn. --> 

mooidat. 
'mooibaim, s.m., - , meibaim. 
'mooibringe, onregelm. v. Meibringe; mee

brengen . 
'mooidat; mooi ' t, [mo.i t]; conj . (onder

schikkend). Meidat, mei't; met dat, op 
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hetzelfde ogenblik dat. - ik har seich, sei
gen jà my aik, met dat, op hetzelfde 
ogenblik dat ik hen zag, zagen zij mij 
ook. --> mooi. 

'mooidele, v. Meidiele; mededelen , mee
delen. 

'mooideling, -[de:IIIJ] s.m. , -en. Meidie
Eng; mededeling, meedeling. 

'mooidwaan, onregelm. v. Meidwaan ; mee
doen . # - aan, meedoen aan , deelnemen 
aan . 

'mooie, [mo:ia] v., maaide, mooie/. Meane; 
maaien , met en ig werktuig afsnijden 
(inz. gras). It gos -, het gras maaien. De 
bieuwren beginne al ta -n, de boeren be
ginnen (de weilanden) al te maaien. --> 

' yp, lVette/. 
'mooier, [mo:iar] s.m. , -s. Meander; 

maaier. 
'mooifale, st. v. Tafalle; meevallen , minder 

erg, moeilijk, slecht enz. zijn dan men 
had verwacht. Dat werk is us mooifalen, 
dat werk is ons meegevallen, dat werk 
was minder moeilijk dan we hadden ver
wacht. Hy is us mooifalen, hij is ons 
meegevallen, hij was minder streng, ver
velend dan we hadden verwacht. It see
manslivven faalt net mooi, het zeemans
leven valt niet mee, het zeemansleven is 
hard, moeilijk. It faalt net mooi, het valt 
niet mee, het valt erg tegen. 

'mooifaler, -[fa:lar] s.m. , -s. Tafaller ; mee
va ller. 

'mooifjild, s.n. Meanfjild; maaiveld. 
'mooiföre, st. v. Meifarre; meevaren. --> 

soch. 
'mooigain, onregelm.v. Meigean ; mee

gaan. Gieste mooi ta fiskjen, spyljen ?, ga 
je mee vissen, spelen ? --> tiid. 

mooi'gaind, -[gaint] adj . Meigeand; mee
gaand, gedwee, inschikkelijk. - , Iyk. 

'mooihilpe, st. v. Meihelpe; meehelpen. 
mooi-'ien; mooi-'iens, -[i .an(t)s] ; adv. 

Mei-ien(s); meteen, tegelijkertijd. As wy 
byineeuwr komme, kinne lVy dat gefal -
beprate, als we bijeen komen , kunnen we 
dat geval meteen (ook), tegelijkertijd be
spreken . Jà mo tte dit kere en der - feu r 
sorgje dat it net wier gebare kin, zij 
moeten dit verhinderen en er meteen , te-
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gel ijkertijd voor zorgen dat het niet weer 
kan gebeuren. 

mooi-'iens, adv. , -> mooi-ien. 
'mooi-ineeuwr, adv. Mei-inoar ; met el

kaar, samen, tezamen. 
'mooijaan, onregelm.v. Meijaan; meegeven . 
'mooiklakjen, s.n. Pearelblom; rondbladig 

wintergroen. -> pyrola. 
'mooilaun, s.n . Miedlan ; hooiland. -> hai

laun. 
'mooilivje, v. Meilibje; medeleven , meele

ven. 
'mooilivjen, s.n. Mei libjen; medeleven. 
'mooilokje, v. Meil okje; meelokken, mee

tronen. 
'mooimesyn, s.n. Meanmasine; maaima

chine. 
'mooimetje, onregelm.v. Meimeitsje; mee

maken. De metreus het al tjien reizen 
mooimake, de matroos heeft al ti en rei
zen meegemaakt, volbracht. Om to besef
f en wat aunst is, mot men in keer in 
stann op see -, om te beseffen wat angst 
is, moet je eens een storm op zee mee
maken, beleven. Jà hewwe f ale mooi
make, zij hebben veel meegemaakt, on
dervonden. 

'mooimond, s. m. Maaimoanne; meimaand. 
'mooinimme, onregelm.v. Meinimme; mee

nemen. 
'mooiryn, s. m. Maaierein; meiregen. 
'mooirone, v. Meirinne; meelopen. Wy 

roonden in ieuwn mooi har mooi, wij lie
pen een eind met hen mee, wij verge
zelden hen een eind. It roont us alegerre 
mooi, het loopt ons allemaal mee, alles 
zit ons mee. -> mooiweerje. 

'mooiroonder, -[ro:ndar] s.m., -s. Meirin-
der; meeloper. 

'mooislypje, v. Meislepe; meeslepen. 
mooi't, conj. , -> mooidat. 
'mooitooie, onregelm. v. Meitögje; meetor

sen, meezeulen. 
'mooiweerje, v. Meiwierje; meezitten (inz. 

m.b.t. het weer). It were har jister mooi, 
de weergoden waren hun gisteren 
gunstig gezind. It were us alegerre mooi, 
het zit ons allemaal mee. As it - wil, dan 
... , als het meezit, als er geen tegenslagen 
komen, dan ... -> mooirone. 

moskeschyt 

'mooiwerker, -[vf:rkar] s. m., -s. Meiwur
ker; medewerker. 

'mooiwerking, -[vf: rklI]] s.m. Meiwurki ng; 
medewerki ng. 

'mooiwerkje, v. Meiwurkje; medewerken, 
meewerken. # - aan, meewerken aan. 
Der hewwe in pair eilanders aan dit wez
zenbuek mooiwerke, er hebben een paar 
Schiermonnikogers aan dit woordenboek 
meegewerkt. 

'moonjiet, [mo:n]- ; 'monjiet, [mon]-; s. n. 
Moanneljocht ; maanlicht. 

'moonschyn, s.m., monschyn. 
moot, [mo: t] s. m. Mot; mot, turfmot, tur f

molm. # - en breten, <Fr.> mot en brj it
ten; brokken turf vermengd met turfmot. 
- ) griemmankj e, griemmanktorf, tOlf 
moot. 

mop, [mop] s.m., -pen. Mop; mop. 1. brok 
steen (waar bijv. mee gegooid wordt). 2. 
grap. 

'mopperieh, [moparax] adj . Fûterich, 
grommelich; mopperig, knorrig. 

'mopperje, [moparja] v. , moppere, mop
pere. Fûterje, grommelje; mopperen, 
knorren . 

'mopperkont, s.m. Fûterkont ; brompot, 
knorrepot, mopperaar. 

'mopshieuwn, s.m. Mophûn ; mopshond. 
mo'ras, [mo(.a)ras] s.n., -sen. Moeras; 

moeras. 
'morrelje, v., -> marrelje. 
'morsdaid, [mo(r)z]- adj. Moarsdea; mors

dood. 
mos, [mos] s.n. Moas; mos, bepaalde spo

renplanten. De baimstronke is mooi - be
greud, de boomstronk is met mos be
groeid. 

mos, [m:J:s] s.n., mazen [m:J :zan]. Mês; 
mes. In scharp -, een scherp mes. In 
stomp -, een bot, stomp mes. -> stomp. # 
Ien it - op 'e keel satte, iemand het mes 
op de keel zetten, iemand onder druk zet
ten. -> stikmesspylje. 

'moshaft; 'mozehaft, [m:J:Za] -; s. n. Mes
heft ; mesheft, messenheft . 

mosk, [mosk] s.f., -eo Mosk; mus; in z. 
voor: hui smus. sed. 

'moskeooi, s.n. Moskaai ; mussenei . 
'moskeschyt, s.m. Moskestront ; mussen-
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poep. 
'mossich, [mosax] adj . Moazich; mosach

tig, mossig, bemost. 
most(e), -> motfe. 
'moster, [mostar] s. m. Moster; mosterd. # 

Oon - slaan , <Fr.> oan moster slaan; aan 
grui zelementen slaan . Abraham. 

'mostermeeuwn, s.f. Mostermûne; mos
terdmolen. Meile Mart j es - molt meuje 
master, de mosterdmolen van Mart je, de 
vrouw van Meiie, maa lt mooie mosterd 
(een schibbolet; -> siide, widsje). 

'mosterpoot, s.m. Mosterpöt; mosterdpot. 
'mostersied, s. n. Mostersied ; mosterdzaad. 
'mosterstip, s. n. & s. m. Mosterstip ; mos-

terdsaus. 
mot, [mot] s.f. , -te. Mot; zeug, moeder-

varken. - , rieuws, rieuwzich, seuch. 
mot, s.m., - , mat. 
möte, -> mat. 
'möteklapper, s.m. Matteklopper; matten

klopper. 
'moter, [mo:tar] s. m. , -s, motoren (mo'to

ren [mo.to.aran] (alleen in bet. 1)). Mo
tor ; motor. 1. machine die beweegkracht 
levert . 2. motorfiets, tweewielig voertuig 
met een motor die een grotere cilinder
inhoud dan 50 cm3 heeft. # De - ..,. , be
naming voor de door een motor aange
dreven veerboot annex postboot die voor 
de verbinding tussen Schiermonnikoog 
en de vaste wal zorgde (i n de tijd toen 
hier ook nog zeilschepen voor gebruikt 
werden). Se wiene mooi de - ieuwrkomd, 
ze waren met de (motorisch aangedre
ven) veerboot overgevaren. 

'moterbeut, s.f. Motorboat ; motorboot. 
'moterkoets, s.f. ..,. . Motorkoets; motor

koets, rijtuig waarmee passagiers naar de 
mater gebracht werden. 

'moterrüde, onregelm.v. Motorride; op de 
motor(fiets) rijden. Se binne aan 't -n, ze 
zijn op de motor(fiets) aan het rijden. 

'moterrüder, s.m. Motorrider; motorrijder, 
berijder van een motor(fiets). 

'moterschip, s.n. Motorskip; motorschip. 
'motsje, s. n., -> hotsje. 
'motte, [mota] onregelm.v., ik mot, da 

moste [mosta] , hy mot, wy, je, jimme, jà 
motte; most [most] , most. Moatte; moe-
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ten . Hy sei dat er al trooi keer afterin
eeuwr allene schûrrelwaaskje most het, 
<Fr.> hy seit dat er al trije kear efter in
oar allinne skûtelwaskje moatten hat; hij 
zegt dat h ij al dri e keer achtereen a lleen 
de vaat heeft moeten wassen, dat hem al 
drie keer achtereen is opgedragen a ll een 
de vaat te wassen. Dy rakken maffe se 
betelje, die rekening moeten ze betalen, 
ze zijn verplicht die rekenin g te betalen. 
Dat mot f eursichtich dien wezze , dat 
moet voorzich tig gedaan worden , het is 
een vereiste dat dat voorzichtig gedaan 
wordt. Wy maffe der wier mooi ophaude, 
wij moeten er weer mee ophouden, wij 
zien ons genoodzaakt er weer mee op te 
houden. It is in hynjersmiddel, maar it 
mot, het is een paardenmiddel, maar het 
moet, het is noodzakelijk, het is onont
koombaar. It mot al heel min weer wazze, 
as hy tus blieuwt, het moet wel heel 
slecht weer zijn , als hij thui s blijft, a lleen 
met heel slecht weer voelt hij zich ge
noodzaakt thui s te blijven. Hy móst it 
kaipje, hij móést het kopen , door inner
lijke noodzaak gedreven kon hij niet an
ders doen dan het kopen . Hy most de 
daar wal ependwaan, hij moest de deur 
wel opendoen , in de gegeven omstandig
heden had hij geen andere keus dan de 
deur open te doen . Jà motte dat syn haw
we, zij moeten dat hebben gezien , het is 
onmogelijk dat zij dat niet hebben ge
zien . Jauns moste net yn 'e dûne komme, 
's avonds moet je niet in de duinen ko
men, het is raadzaam 's avonds niet in de 
duinen te komen. Der motte jimme ne net 
langer mooi wachtje, daar moeten jullie 
nu niet langer mee wachten , daar dienen 
jullie nu niet langer mee te wachten. En 
wer mot al dat jild waai komme ?, en 
waar moet al dat geld vandaan komen, 
en hoe komen we in vredesnaam aan al 
dat geld? Sawat mot dieuwzend geeuwne 
kastje, zoiets moet duizend gulden kos
ten , zoiets kost maar liefst duizend gul
den . Dat schip mot yn 1904 fergien waz
ze, dat schip moet in 1904 vergaan zijn , 
naar algemeen wordt aangenomen is dat 
schip in 1904 vergaan. Bep mot in jaif 
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minsk wein hawwe, grootmoeder moet 
een lief men s geweest zijn , volgens ie
ders getuigenis was grootmoeder een lief 
men s. Do moste aik maar mooi, j ij moet 
ook maar mee (gaan, komen). Jà masten 
fie rder, wierom, zij moesten verder, terug 
(gaan). Hy hie fandei naai Leeuwerts to 
most, hij had vandaag naar Leeuwarden 
gemoeten, hij had vandaag naar Leeu
warden moeten gaan. Wat mot ik der
mooi ?, wat moet ik daarmee (doen), wat 
dien ik daarmee te doen? De fórgeul mot 
jepper, de vaargeul moet dieper (zijn; ge
maakt worden). Wat mot dy wooin hier, 
wat doet die auto hier (hij staat alleen 
maa r in de weg) . So mot it net, zo kan 
het niet langer, er dient een verandering 
ten goede te komen. # Af it mot, most 
wazze, dat ... , of het moet, moest zijn, dat 
... , tenzij ... Jà gaie aik mooi, af it mot, 
most wazze dat it rynt, zij gaan ook mee, 
of het moet, moest zij n dat het regent, 
tenzij het regent. 

moza'yk, [mo:za ik] s.n ., -en. Mozayk; mo
zaiek. 

'mozehaft, s.n., móshaft. 
'muchlik, [möxlak]; 'meuglik, [mö:glak] 

... ; adj . & adv. Mooglik; mogelijk. 1. 
(als adj .) gebeurlijk, kunnende gebeuren. 
/t is - dat er fanjauns naeh komt, het is 
mogelijk dat hij vanavond nog komt. 2. 
(als adv.) misschien, wellicht. --> mueh
liken. - komt er fanjauns naeh, mogelijk, 
misschien, wellicht komt hij vanavond 
nog. - dat er fanjauns na eh komt, moge
lijk, misschien, wellicht dat hij vanavond 
nog komt. # SO ... -, zo .. . mogelijk. SO 
fa le, gau, gued, heieh, wenieh -, zo veel , 
spoedig, goed, hoog, weinig mogelijk. /n 
so gat - stok, een zo groot mogelijk stuk. 
Ho is it -I , hoe is het mogelij k! , hoe be
staat het! --> eeuwnkristenmuehlik. 

'muchliken, [möxlakan] adv. <zeldz.>. 
Mooglik; mogelijk, mi sschien, wellicht. 
--> muchlik. 

'muchlikheid, -[hE.i t] s.m. , -heden -[he:
dan]. Mooglikheid; mogelijkheid. 

mud, s. n. , --> mudde. 
'mudde, [möda] s.m ., -n ; 'mud, [möt] s.n ., 

-den [mödan). Mud(de); mud, inhouds-

muedeleus 

maat van een hectoliter (van droge wa
ren ). /n - iepels, kóie , een mud aardap
pelen, steenkool. 

mued, [mü .at] adj. , -er [mü.adar] , -st. 
Wurch; moe, moede, vermoeid. Wy wie
ne - fan de reis, fan it keu/jen, wij waren 
moe van de rei s, van het wandelen . -e 
haune en fatten , moede, vermoeide han
den en voeten . /n -en hóle, een moe 
hoofd (bijv. na hersenarbeid). # SO - as in 
hieuwn, zo moe als een hond, doodmoe. 
--> wareh. 

mued, [mü.at] s.m. (met het art. 't in de 
uitdrukking op 't mued). Moed; moed . 1. 
dapperheid, kloekmoedigheid, onver
saagdheid ; ook voor: durf, lef. De red
ders kriegen in medalje feur har -, de 
redders kregen een medaille voor hun 
moed. Jo het de - net sowat to friegjen, 
zij heeft de moed, de durf, het lef niet zo
iets te vragen. 2. levensmoed, vertrouwen 
in het leven, in de toekomst, in een 
gunstige uitslag, enz. Dat j eeuwt us wier 
wat -, dat geeft ons weer wat moed. Hy 
krieeh wier -, hij kreeg weer moed. 
/neeuwr - ynsprakke, el kaar moed inspre
ken. W:v motte de - deryn haude, wij 
moeten de moed erin houden. De - op
jaan, de - sak je !iete, de moed opgeven, 
de moed laten zakken, de hoop laten va
ren. De - sank him yn 'e sehuene, de 
moed zonk hem in de schoenen, hij ver
loor alle moed, h ij liet alle hoop varen. 
Mooi frisse, neje -, met fri sse, nieuwe 
moed. # Op 't - wazze, <Fr.> op moed 
wêze; vol goede moed zijn , vert rouwen 
in het leven hebben. Hier af der gin - op 
hawwe, ergens geen moed op hebben, 
geen vertrouwen in de goede afloop van 
iets hebben. 

mued, [mü .at] s.n. <zeldz.>. Moed; ge
moed. /t - sehait (him) fol , het (zijn) ge
moed schoot vol. # /t wie us óiegerre 
fraimd to muede, het was ons a llemaal 
vreemd te moede, wij waren allemaal in 
een ongewone, weemoedige stemming . 
--> gemued. 

muede, --> mued. 
'muedeleus, [mü.adalö:s] adj. Mismoedich ; 

moedeloos. 



muedeleusheid 

muede'leusheid, -[hE. it] s. m. Mi smoedich
heid ; moedeloosheid. 

'muedens, [mü.ada n(t)s] s.m. Wurgens; 
moeheid, vermoeidheid. 

'muedernaiken, [mü.adar]- adj . Poernea
ken ; moedernaakt, poedelnaakt, spier-
naakt. spiernaiken. 

'muedich, [mü.adax] adj. & adv. Moedich ; 
moedig, dapper, kloek; ook voor: met 
levensmoed, met vertrouwen in het le
ven. 

'muedwil, s.m. Moedwil, wi Uemoed; moed
wil , opzet. 

mued'willich, -[vIlax] adj. & adv. Moed
willich, willemoeds; moedwillig, opzette
lijk. 

muer, [mü.ar] s. m. & s.f. , -en (a ls s.m.), -e 
(als s.f.). Moer; moer, schroefmoer. 

muer, [mü.ar] s.f. Moer; moer, moeder 
(alleen voorkomend als tweede lid van de 
samenstellingen Elsjemuer en stjen
muer). -> stjenmûer. 

'muerbeeuwt, s.m. Moerbout; moerbout. 
'muerblom, s.f. Gouden lekkens; muur

bloem. 
mues, [mü.as] s.m. Boerekoal, boeremoes; 

boerenkool. Wy iite fanjauns -, we eten 
vanavond boerenkool. 

muet, [mü.at] s.m., -en. Moed; moet, in
druksel , overblijvend teken van een vouw 
in stof, van druk of knelling in de huid. 

'muete, [mü.ata] v. , muette, muet; 'muetje, 
[mü.atja] v. , mûete , muete. Moetsje; ont
moeten. Se hewwe ineeuwr op 'e beut 
muet, ze hebben elkaar op de boot ont
moet. - , swyn. 

'muetje, v., -> muete. 
muf, [möt]; mof, [mot] ; adj. , -fer, -st. Mof

(tieh), moassich ; muf, onfris, en igszins 
bedorven ruikend of smakend. -> mie
tich. 

'mUkkerje, [mükarja] v., mukkere, mukke
re. Heimsinnich dwaan ; geheimzinnig 
doen. -+ tàmuk. 

mul, adj. , - , mol. 
'mUlbjaun, [mül]- s.m. Bekban ; muilband. 
'mulder, [möldar] s. m., -s. Mûnder; mul-

der, molenaar. -> grau, grys. 
'mUlfol; 'mtillefol; s.n . Mûlfol; mondvol. 
'mulkbieuwr, [mölg]-; 'muIkman, [mölk]-
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<zeldz.> ; s. m. Molksutelder; melkboer, 
melkman. 

'muIkbos, [mölk]- s.f. Molkbus; melkbus. 
'mulke, [mölka] ([mölk]- al s eerste lid van 

samen stellingen , z ie: mulkbieuwr, mulk
bos, mullifebryk, mulkjles, mulkgebit, 
muIkkantjen, muIkkelder, mulkman, 
lI1ulkomer, muIkpoeier, mulkriider, mulk
rit, mulktyn, mulhryt, mulhvooin) s.m. 
Molke; melk. # Folie -, volle melk, melk 
di e niet afgeroomd is. Heel wat, niks yn 
'e - tà brakkeljen hawwe, heel wat, niets 
in de melk te brokkelen hebben , veel, 
geen invloed hebben. 

muIken, - , malke. 
'mulkfebryk, [mölk]- s. f. Molkfabryk, bû

terfabryk; melkfabriek, zuivelfabriek. -> 

bUttelfebly k, suvelfebryk. 
'muIktles, [mölk]- s.f. Molkflesse; melk

fles. 
'muIkgebit, [mölg] - s. n. Molkgebit; melk

gebit. 
'muIkkantjen, [mölk]- s.n. Molkkantsje; 

melkkannetje. 
'mulkkelder, [mölk]- s. m. Molkenkelder; 

melkkelder . 
'muIkman, s.m., -> mulkbieuwr. 
'mulkomer, [mölk]- s. m. Molkamer; melk

emmer, emmer waarin melk bewaard of 
vervoerd wordt. - , malkersomer. 

'muIkpoeier, [mölk]- s.m. Molkpoeier ; 
melkpoeder. 

'mulkrüder, [mölk]- s.m. Molkrider; 
melkrijder. 

'muIkrit, [mölk]- s.m. Molkrit ; melkrit. 
'mulktyn, [mölk]- s.m. Molktine; melkvat 

(waarin men de melk laat zuren). 
'mulkwyt, adj . Krytwyt; melkwit. 

hagelwyt, krytwyt, snielryt, spielwyt. 
'mulkwooin, [mölk]- s.m. Molkwein; 

melkwagen . 
'mUlle, [müla] s. m. , -no Mûle; mond. # De 

- haude, zijn mond houden , zwijgen. Gin 
- ependwaan, geen mond opendoen, geen 
stom woord zeggen . -> bek. De - gued 
ruere kinne, zijn mond goed kunnen roe
ren , welbespraakt zijn . De - feurby prate, 
zijn mond voorbij praten, meer vertellen 
dan men mag of van plan was. - , ferpra 
te, fersprakke. Mooi de - fol kiizen stain, 
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met de mond vol tanden staan . Wat mooi 
de wairme - fi erder f ertole, ieuwrbringe, 
ieuYljertole, mooi de wairme - der op oof 
gain, <Fr.> wat mei de waanne han oer
drage; iets onmiddellijk verder vertellen, 
overbrieven. De - stûech him fjeeuwr
kaunt , zij n mond stond wijd open van 
verbazing. Gin bIed f eur de - nimme, 
geen bl ad voor de mond nemen, open
hartig spreken. De finger op 'e - leze, de 
vinger op de mond, de lippen leggen, 
zwijgen, niets (over)vertellen. It leit my 
yn 'e - besla ffen, het li gt me op het 
puntje van de tong. It leit him yn 'e -
bestjeure(n), bestûeren, het ligt hem in 
de mond bestorven, hij zegt het heel vaak 
(zonder er bij na te denken). Dy om 'e -
slik j e , <Fr.> jin om 'e mûle slikje; li kke
baarden, watertanden . ..... mulletargje . De 
ben sleken har om 'e -, de kinderen zaten 
te likkebaarden, watertanden . ..... ongel, 
rap, ryf en, seerp. 

'mUllefol, s.n., - ) mû/fol. 
'mUllehueke; mUls'hueke, [mül (t)s]- ; s.m. 

Mûlshoeke; mondhoek. 
'mUlletargje; 'mUltargje, [mül]- . v. Jin 

om 'e mûle slikje, mei it wetter om 'e tos
ken sitte; likkebaarden, watertanden. De 
ben sieten to -n, de kinderen zaten te 
likkebaarden, watertanden. # Dat is -n, 
<Fr.> dat is mûltergjen; dat is de mond 
maar getergd, gezegd wanneer men van 
iets heel lekkers (waarnaar men likke
baardt, waarvan men watertandt) maar 
heel weinig krijgt. - ) mulle. 

'mUlryp, [mül]- adj . <zeldz.>. Mûlryp; wel
bespraakt; ook voor: al te voorbarig in 
het spreken. Hy is -, hij is welbespraakt, 
hij is niet op zijn mondje gevallen ; hij is 
al te voorbarig in het spreken. 

mUls'hueke, s.m. , ..... mullehûeke. 
'mUlstok, [mül]- s.n. Mûlstik; mondstuk. 
'mUltargje, v. , - ) mûlletargje. 
munt, [mönt] s.m., -en. Munt; munt. - ) 

krus, mint. 
mós, [müs] s. f. & s.m., /lu/ze [mü:za] (als 

s.f.), mûzen [mü:zan] (als s.m.). Mûs; 
muis. - ) man, stil. 

mós'sewn, [müse:jam] s.n ., -s. Museum ; 
museum. 

muzenast 

'mósstil, adj. Mûsstil ; muisstil. ..... stil. 
'mutjen, [mötjan] s.f., mutjes [mötjasJ; 

'meutjen, [mö:tjan] s.f. <zeldz.>, meu
tjes [mö:tjas). Muoike; tante (sprekers 
voor wie de aan het ed. ontleende vorm 
tan te eveneens gebruikelijk is, bezigen 
mutjen vooral in de bet. 'oudtante'. 
audmutj en, tante). # Wil - my eventjes 
hilpe?, <Fr.> wol muoike my etkes hel
pe?; tante, wil je, wilt u me eventjes hel
pen? Dit is f eur -, <Fr. > dit is foar muoi
ke; tante, dit is voor jou, u. ) eume, jim
me, ûs. 

'mutjensezer, -[se:zar] s. m., -s. Muoike
sizzer; neef, nicht, broederskind , zusters
kind (m.b.t . een vrouw). - ) neefj en. 

muts, [müts] s.f. , -eo Mûtse; muts. # Mooi 
in ben eeuwnder de - rone, wat eeuwnder 
de - hawwe, in verwachting zijn (inz. van 
een buitenechtelijk, onecht kind ; vgl. Fr. 
wat ûnder de mûtse hawwe 'in verwach
ting, zwanger zijn '). - ) schetlik. In sj,vier 
- op hawwe, <Fr.> der in swiere mûtse 
oer op hawwe; er een zwaar hoofd in 
hebben, het genoemde somber inzien . ..... 
gat, hole. Der mooi de - naai smyte, er 
met de pet naar gooien, er weinig zorg 
aan besteden, er weinig aan doen. Wat ut 
'e - schodje, iets uit de mouw schudden, 
gemakkelijk en zonder veel inspanning 
met iets voor den dag komen . ..... meeuw. 

'muttel, [mütal] adj ., -der, -st. Derten; dar
tel, uitgelaten. - fee , dartel, uitgelaten 
-vee. -e beesten, dartele, uitgelaten koei 
en. # SO - as in sl1rynlûs, zeer dartel, uit
gelaten. ..... braidkreumel, ieuwrjeeuwn, 
twydattel. 

'mózefal ; 'mózeflap; 'mózeknip; [mü :za] 
s.m. Mûzefalle, mûzetlap; muizenval, 
muizenknip. 

'mózefanger, [mü:zaÏal)ar] s.m., -s. Mûze
fanger; muizenvanger. Us kat is in bas
ten -, onze kat is een beste muizenvan
ger. 

'mózeflap, s.m., ..... mûzefal. 
'mózegat, [mü:za]- s.n . Mûzegat; muizen-

gat. 
'mózeknip, s.m., ..... muzefal. 
muze(n), - ) mus. 
'mózenast, [mü:za]- s. n. Mûzenêst; mUJ -



muzeste 

zen nest. 
muze(ste), -> mûzje. 
'mtizje, [müzja] V. , ik muzj e, dà muzesfe 

[mü :zasta], h)' muze [mü :za], IVy, je, j im
me, j à muzje: muze, muze. Mûzje; mui
zen , mui zen vangen. D e kaf is oon 'f -n, 
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de kat is aan het muizen, de kat is mui
zen aan het vangen. - ) reeuIVnmuzje. 

mtizzy'kaal, [müzika:l] adj . & adv. , -der , 
-Sf. Muzikaal; muzikaal. - ) mesyk. 

mtizzy'kant, [müzikant] s. m., -en. Muzi
ka nt ; muzikant. -> mesyk. 



r 
I 

N 
'n, ---> in. 
nà, adv., } noch. 
naad, [na:t] s.f. & s.m., node [na:da] (als 

s.f.), naden [na:dan] (als s .m.). Naad; 
naad; ook voor: scheiding in het haar. # 
Dy ut 'e - werkje, zich uit de naad wer
ken, zeer hard werken. ---> scheiding. 

naaf, [n a:f] s.m. , naven [na:van]. Nauwe, 
tuolle, tute; naaf (van een wiel). ---> tut. 

naald, [na: lt] s. m., -en [na: ldan] ; nale, 
[na:la] s. m., -no Naai(d); nok, hoogste 
gedeelte van een puntig toelopend dak. 
De fieuwlen sieten op 'e -, de vogels za
ten op de nok. ---> forst, nok. 

nach, [n ax]; nà, [nä] (in vlugge spraak, 
inz. wann eer er in de zin een woord op 
volgt); adv. Noch ; nog. It aude hUs stie 
der -, het oude huis staat er nog (steeds). 
Ik heer - it gekrooi fan de hone, ik hoor 
nog het gekraai van de haan, het gekraa i 
van de haan kan ik zo weer voor mijn 
geest oproepen. Dà hiene wy - f iif, toen 
hadden we er nog vijf, toen restten er ons 
nog vijf. Hy mei - wal in glesfol, hij lust 
nog wel een glaasje (d.w.z. boven op alle 
glaasjes die hij al gehad heeft). It is - net 
klair, het is nog niet klaa r, het is op dit 
moment niet klaar (maar naar verwach
ting over niet al te lange tijd wel). Se 
hewwe - gin iiten haun, ze hebben nog 
geen eten gehad, ze hebben op dit mo
ment geen eten gehad (maar daar zal 
verandering in komen). It het - neut sa 
slim wein, het is nog nooi t zo erg ge
weest, nooit eerder was het zo erg. Maar 
it wedt - slimmer, maar het wordt (zelfs) 
nog erger. Ja, it wedt - fa le (en fa le) 
slimmer, ja, het wordt nog veel (en veel) 
erger. En dat is - it slimste, en dat is nog 
het ergste, en dat is van alle erge dingen 
wel het ergste. It mei - sa koud wà, hy 
roont bedaar, hoe koud het ook moge 
zijn , al is het ook nog zo koud, hij loopt 
buiten. AI deure it aik - sa lang , al duurt 
het ook nog zo lang, hoe lang het ook 

moge duren. # Tat - ta, tot nog toe, tot nu 
toe. - } Ne. - 'reis, <Fr.> nochri s; nog 
eens, nog een keer, andermaal. - 'reis 
wier, nog eens weer. ... - wal, .. . nog wel , 
... zelfs. Twahundert geeuwne - wal, 
tweehondered gulden nog wel, zelfs. -
iensen ta, gebruikt als versterking achter 
krachttermen; te verta len met: nog toe 
(ach heden, bliksemkater, ferdikke, fer
dikkemy, ferdOlY, ferdomme nach iensell 
ta). Nach-en-ta, gebruikt als versterking 
achter krachttermen; te vertalen met: nog 
toe. Ferdory nach-en-ta, <Fr.> ferdoarje 
noch oan ta; wel verdorie (z ie ook: don
ders, f erdikke, ferdikkemy, f erdomme, 
goet). 

nach, [näx] conj. (nevenschi kkend). Noch; 
noch , en (ook) niet. Hy - ik, hij noch ik. -
hy - ik, noch hij noch ik. Hy, da - ik , hij , 
j ij noch ik . 

nach'al, adv. Nochal; nogal, tamelijk, vrij. 
- kaud, lat, lieuwd, nogal, tamelijk, vrij 
koud, laat, luid. 

nacht, [näxt] s.m., -en. Nacht ; nacht. -
wazze, wezze, nacht zijn , worden. It is, 
wedt -, het is, wordt nacht. Wy hewwe 
der in - sliepen, wij hebben daar een 
nacht, een nachtje geslapen. Jona siet 
trooi dagen en -en yn 'e fisk, Jona zat 
-(gedurende) dr ie dagen en nachten in de 
vis. ale -en, elke -, iedere, elke nacht. Dy 
nacht, (in ) die nacht. # By nacht, bij 
nacht, 's nachts. (By) dei en (by) -, (by) -
en (by ) dei , dag en nacht, steeds. ---> 

nachts. Mids yn 'e -, midden in de nacht , 
in het middelste, d ui sterste deel van de 
nacht. leuwr - <zeldz.>, vannacht. ---> 

fanna cht. ---> eeuwntiid, iedsk, Wk, nair, 
nane, pikdiigende, piktjaster, swets, tjos
ter. 

nacht, [näxt] interj . Nacht; goedenacht. ---> 

genacht. 
'nachtblyn , adj . achtblyn; nachtblind. 
'nachtblynens, s.m. Nachtblin ens; nacht

blindheid. 



nachtegaal 

'nachtegaal, [naxtaga: l] s. m., -galen. Geal-
(tsje); nachtegaal. 

'nachtfarst, s.m. achtfroas t; nachtvorst. 
'nachtheuk, s. n. achthok; nachthok. 
'nachthimd, s. n. Nachth imd; nachthemd. 
'nachtje, [nax(t)ja] v., nachte, nachte . 

Nachtsje; nacht worden , nacht zijn. 
'nachtkasjen, s. n. achtkastje; nachtkast-

Je. 
'Nachtmal, s.n., - , Nachtmie/. 
'nachtmerje, s.f. Nachtmelje; nachtmerrie. 
'Nachtmiel ; 'Nachtmal, <zeldz.>; s.n. 

Nachtmiel, achtmei; (Heilig) Avond
maal. 

'nachtmóts, s.f. Nachtmûtse; nachtmuts, 
slaapmuts. 

'nachtpit, s.m. & s.f. Nachtpitsje; nacht
pitje. 

'nachtrast, s.m. Nachtrêst ; nachtrust. 
nachts, [näx(t)s] adv. Nachts ; 's nachts. # -

en deis , dag en nacht, steeds. -> nacht. 
'nachtslat, s.n. Nachtslot; nachtslot. 
'nachtól, s.f. Nachtûle; nachtuil. 
'nachtwerk, s. n. Nachtwurk; nachtwerk. 
'nachtwöke, s.m . Wekjen; nachtwake. -> 

wake. 
'nachtwöker, -[v::àar] s.m., -s. Nacht

wacht; nachtwaker. 
'nagelgrós, [na:gal]- s.n . Nagelgrus; ge

broken of gemalen kruidnagelen. 
'nageltjiis, [na:gal]- s. m. Nageltsii s; nagel

kaas. 
'naiken, [nai kan] adj. Neaken ; naakt. - , 

kras, mûedernaiken, spiemaiken. 
'naime, [naima] v., naimde, naimd. ea

me; noemen . # Dir mark dat kiste -, dit 
merk daar kun je mee voor den dag ko
men, dit is een goed merk. 

nair, [nair] adj ., -der, -st. AakJik, aaklich ; 
naar, akelig, vervelend. In -en fint , een 
nare, akelige, vervelende vent, een rot
vent. Dat binne -e dingen, dat zijn nare, 
akelige, vervelende dingen. Wat fiin ik 
dit ne -, wat vind ik dit nu naar, ver
velend, rot. Hy kriech der in -en smaak 
fan yn 'e nnille, hij kreeg er een nare, 
vieze smaak van in zijn mond. Wat in 
-en buel, wat een nare, vervelende toe
stand. Dy -e jokte, die nare, vervelende 
jeuk, die rot jeuk. Ikfeel my so -, ik voel 
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me zo naar, beroerd, rot. 
nair, [nair] adj. In : It is -e nacht, <Fr.> it 

is neare nacht ; het is aardedonker, pik
(ke)donker, stikdonker, het is volkomen 
donker. -> iedsk, pikdiigende, piktjaster, 
tjoster. 

nair'geestich, -[ge:stax] adj. earzich; 
naargeestig, neerslachtig ; ook voor: be
kJemmend, hui veringwekkend, luguber. 

' nairichheid, [n airaxhE.it] s.m. , -heden 
-[he: dan]. Aaklichheden, lijen; narig
heid. Der gehOrt so fa le -, er gebeurt zo
veel narigheid , er gebeuren zo veel nare, 
akelige dingen. Elk minsk het syn nai
richheden yn 'r livven, ieder mens heeft 
zo zijn narigheden, problemen in het le
ven. 

nak, s. m., -> nok. 
'nakfal, [nak]- s. n. Nekfel ; nekvel. -> na

ke. 
'nakken, s. plur. , - , nokken. 
'nakkerje, [nakarja] v., nakkere, nakkere. 

<Fr. :> Nokkerje. 1. ginnegappen. - , 
gyzje, guzegapje. Haud lach op mooi -n, 
houd toch op met dat gegin negap. 2. bla
ten, mekkeren (van geit en schaap). -> 

bere, blêrje, mekkerje. 3. zach t hinniken . 
'nakscharje, [nak]- v. De nekke skobje, 

rosse; zijn nek schurken. Ir hynjer is aan 
'r -n , het paard is zijn nek aan het schur
ken (bijv. tegen een boom). - , nake. 

'naie, [na:la] s. m. , -It. Näle; navel. 
'naie, s.m. , - , naald. 
'nalestring, s.m. Nälestring; navelstreng. 
'namentlik, [na:mantlak] adv. Namment-

Iik; namelijk. 
'nane, [na:na] s. m . .... , -It. Nane; wieg. # Ir 

is der nacht yn 'e -, <Fr.> it is dêr nacht 
yn 'e nane; het is daar (aarde)donker; ook 
voor: het is daar de dood in de pot. - , su
ze none, wids. 

nap, [nap] s.f. , -pe . Nap(pe); nap. # In Ri
gaas -, een nap uit Riga (die vroeger veel 
door schepelingen meegebracht werd) . 

'narje, [narja] v. , ik narje, do nareste 
[n:nasta], hy nare [n:na], lVy, j e, jimme, 
jà nCllje; nare, nare . arje; sarren, trei
teren. 

'narsis, [narsis] s. m., -selt . Titelroas; nar
cis. 
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'nasselje, V. , --> nastelje. 
' nassy, [nasi] s.m. assy; nasi. 
nast, [nast] s. n., -en. Nêst ; nest. De fieuw

len beeuwe har -, de vogels bouwen hun 
nest. In - jonge kote , een nest jonge kat
ten. De son is al yn 't -, de zon is al in 
zijn nest, is al onder. Hy liech lang yn 
syn -, hij lag lang in zijn nest, hij bleef 
lang in bed. # Ut in gued - komme, uit 
een goed nest komen , van goede afkomst 
zIJn . 

' nastblieuwer, -[bli .klar] s.m., -s. Nêstbliu
wer; nestblijver. 

'nastel, [nastal] s.m., -s. Fiterheakje; rijg
haakje (op rijglaarzen, rijgschoenen). 

'nastelje, [nastalja] v., nasteIe, nastele; 
'nasselje, [nasa lja] v. , nassele, nassele. 
Nestelje, nesselje; nestelen , zijn nest ma
ken. De mosk nastele yn 'e hege, de mus 
nestelt in de heg. # Dy -, zich nestelen. 
Ja hie har yn 'e briedstuel nasteIe, zij 
had zich in de leunstoel genesteld. 

'nastfol, s.n. Nêstfol ; nestvol. In - jonge 
fieuwlen, j onge hieuwnen, een nestvol, 
een nest jonge vogels, jonge honden . 

'nastooi, s.n. Nêstaai ; nestei , kalkei, kunst
el. 

nat, [nat] s.n., -ten. Net; net, van dik garen 
geknoopt weefsel met betrekkelijk wijde 
mazen (voor het vangen van dieren , inz. 
vissen en vogels, of als afscheiding). # 
Af ter it - fiskje , achter het net vissen, te 
laat komen. - Wa't nachts fiske, mot 
ieuwrdei -ten drugje , <Fr.> dy't nachts 
fi sket, moat deis netten druie; wie iets 
onderneemt, moet voor de gevolgen in
staan (vgl. Ned. zijn netten drogen 'weer 
op verhaal komen ') . 

nat, [nat] s.n., -ten. Das; das, halsdoek, 
sjaal. It is kaud, it - mot maar om, het is 
koud, ik zal de das maar omdoen. --> das, 
sjaal. 

na'tieuwr, [nati .klr], [nati .klr] s.m. Natoer; 
natuur. De freje -, de vrije natuur. Hy het 
in eeuwren - dan syn bruer, hij heeft een 
andere natuur, aard, inborst, een ander 
karakter dan zijn broer. --> natuerkunde. 

na'tieuwrgebiet, s. n. Natoergebiet; natuur
gebied. 

na'tieuwrlik, [nati.klrlak], [nati .klrlak] adj . 

ne 

& adv. Natuerlik (in bet. 1), fansels (in 
bet. 2); natuurlijk. 1. (als adj.) van, vol
gens, betreffende de natuur. In -en deud, 
een natuurlijke dood. 2. (a ls adv. ; < ed.) 
vanzelfsprekend, zoal s voor de hand ligt , 
uiteraard. - ) fan salm. Da kiste him -
nach wal, je kent hem natuurlijk, uiter
aard nog wel. 

na'tieuwrstien, s. m. atoerstien ; natuur
steen. 

na'tuerkunde, [natü.arkönda] , [natü.ar
könda] s.m. « Ned.). Natuerkunde; na
tuurkunde. - ) natieuwr. 

nau, [na.kI] adj. , -wer, -st. Nau ; nauw. In 
-wen trochgong, een nauwe doorgang. --> 

hippe, hitte. 
nau, [na.kI] s.n. In : Yn it - si fte, in het nauw 

zitten, in verlegenheid zitten, knel zitten. 
'navend, [na:vant] interj. « Ned.). Jûn ; 

goedenavond. --> avend. 
ne, [na] ; nu, [nöJ; neu, [nö:] .... ; adv. No; 

nu. Hy jeeuwt it him - net aan tiid, hij 
heeft nu , op dit moment geen tijd. Hy -
jeeuwt it him net aan tiid, hij nu heeft 
geen tijd. Fertol - net wier itsalde, vertel 
nu, vertel asjeblieft niet weer hetzelfde. 
Dat is - ien dy't ta fertreeuwen is, dat is 
nu iemand, dat is een goed voorbeeld van 
iemand die te vertrouwen is. - wie ik he
lendal net fan duel it derieuwr ta haw
wen, nu was ik helemaal niet van plan , ik 
was overigens helemaal niet van plan het 
daarover te hebben . - wet ik wal dat sa
wat net mooifale sil, nu weet ik wel, ik 
weet ook wel, dat zoiets njet mee zal val
len . Is dat - sa slim ?, is dat nu zo erg, is 
dat werkeljjk zo erg? Der is - ien keer 
niks aan ta dwaan, daar is nu eenmaal 
niets aan te doen , dat hebben we maar te 
accepteren. Werom mei dat - net, waar
om mag dat nu, toch niet? Wer keert 
sawat -?, waar blijft zoiets nou, (dan) 
toch? # (Sa) - en dan, (zo) nu en dan , van 
tijd tot tijd . - ('reis) ... , dan (wier) ... , nu 
(eens) .. . , dan (weer) ... Fan - oof aan, 
van nu af aan , vanaf nu. Tat, oont, aan -
ta , tot nu toe. --> nach. En - ?, en nu?, hoe 
nu verder?, hoe moeten we verder? Wat 
- ?, wat nu? (wat is er aan de hand?; hoe 
nu verder?, hoe moeten we verder?). ft is 



ne 

- af neut, het is nu of nooit, deze ge
legenheid, deze kan s doet zich niet weer 
voor. 

ne, [na] ; nu, [nö] ; nih , [nI] .... ; in terj . 0; 
nu , nou, wel. -, guje!, nou, het beste! -, 
wat seiste ?, nou, wel , wat zeg je ervan?-, 
seid er, dan dogge lVy it eeuwrs, nou, 
welnu , zei hij , dan doen we het anders. 
Dat se net mooidwaan wuene, -, dat lVis
ten wy al, dat ze niet mee wilden doen, 
nou, nu , dat wisten we al. - ja, nou ja, 
welnu. Dat hewlVe Wy maar wier haun, 
-?, <Fr.> dat hawwe wy mar wer han, 
no?; dat hebben we maar weer gehad, hè, 
niet waar, is het niet? 

neb, [n!:p] s. m., -ben [n!:ban]. Neb(be); 
neb, snavel (van een vogel). ---> sneb, sna
vel. 

nee, [ne: ]; nooi, [no. !] .... ; adv. , interj . & 
s.n. Nee; nee, neen. Hy sei fan -, hij zei 
nee. Liech de r nach wat op 'e straun, -, 
heup ik, lag er nog iets op het strand, 
nee, hoop ik, lag er nog iets op het 
strand, ik hoop van niet. -i, -i, rupten se, 
nee!, nee!, riepen ze. -, dat leeuw ik net, 
nee, dat geloof ik niet, dat geloof ik be
sli st niet. It kaste hundert, -, wal trooi
hundert geeuwne, het kost honderd, nee, 
sterker nog, wel driehonderd gulden. # 
Maar -, maar nee, maar het bleek njet zo 
te zijn. Wy tachten dat er mooi sue, maar 
nee, hy j uech it him net oon tiid, wij 
dachten dat hij mee zou gaan , maar nee, 
maar dat bleek niet zo te zijn , hij had 
geen tijd . 0 -, 0 nee, besli st njet. 0 -, jà 
binne net benaud, 0 nee, zij zijn niet 
bang, zij zijn besli st niet bang. Ja binne 
net benaud, 0 - , zij zijn niet bang, 0 nee, 
zij zijn besli st njet bang. ---> heer, ja. 

nee, [ne:] adj . & s.n. , nejer, -st. Nij ; nieuw. 
It neje jier, het ni euwe jaar. ---> neejier. 
Wat -s, iets nieuws. ---> nees. # - wyk, (in ) 
de komende week, volgende week. ---> 

eeuwr, kommen. De neje tiid, de nieuwe 
tijd . Yn 't - wazze, in het nieuw zijn , 
rueuwe kleren aan hebben. Op 't - , op
rueuw. - , opnee. - , aud, fo nkelnagelnee, 
glûednee, iepel, mone, spiksplintemee, 
spI inter(nagel )nee. 

need, [ne: t] s.m. , neden [ne:dan]; neud, 
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[nö: t] s.m., -en [nö:dan]. eed; nood. In 
schip yn -, een schip in nood. Hy hie sà'n 
-, hij moest zo nodig, hij had hoge nood. 
# Fan neuden halVlVe .... , van node heb
ben, nodig hebben. ft het niks fan neuden 
.... , <Fr.> it hat neat fa nneden; het is 
nergens voor nodig, het heeft helemaal 
geen zin. - , neudich. Yn gefal fan -, in 
geval van nood, wanneer het (echt) ni et 
anders kan. ---> schyle. As de - oon 'e man 
komt, als de nood aan de man komt, als 
het echt nodig mocht zijn . len ût 'e - hil
pe, iemand uit de nood helpen, iemand 
van zijn problemen verlossen. Oon ien 
iens - kleie, aan iemand zijn nood kla
gen. Gin -, geen nood, dat is geen be
zwaar. - - leert bidden, nood leert bid
den. - , neudich, neudsaak, neudsaakje, 
neudsaaklik(heid). 

'needdaar, s.f. Needdoar; nooddeW". 
'needferjieting, s.m. eedferljochting; 

noodverlichting. 
'needfeurried, s.m. Needfoarried; nood-

voorraad. 
'needhilp, s. m. Needhelp; noodhulp . 
'needJat, s.n. Needlot; noodlot. 
need'lattich, -[Iatax] adj . Needlottich; 

noodlottig. 
'needsein, s. n. Needsein ; noodsein . 
'needweer, s.n . Needwaar; noodweer. 
neef, [ne:f] s.m., neven [ne:van] . <Fr. :> 

Neef. 1. zoon van een oom en tan te. - , 
neefjen. In fo llen -, een volle neef (i.t.t. 
een verre neef). 2. <zeldz.> langpoot
mug. - , langloved, mich, nifjen. 

'neef jen, [ne: fjan ] s. n., neefjes [ne: fja s]. 
Muoikesizzer, omkesizzer; neef, broe
derszoon, zusterszoon. ---> eumsezer, mut
jensezer. 

nee'jier, s.n. Nijjier; nieuwjaar. # Gelok en 
segen, heil en segen, segen en gelok yn 't 
-i, segened -i, <Fr.> 10k en seine!; heil 
en zegen ! (gezegd als nieuwjaarswens). 
len it - oofwinne, <Fr.> ien it nijjier öf
winne; iemand voor zijn met njeuwjaar
wensen. ---> duvel. 

nee'jiers, -[ji .a(r)s] adv. <zeldz.>. Nijjiers; 
op nieuwjaarsdag. 

neejiers'dei, s. m. ijjiersdei; nieuwjaarsdag. 
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nee'jiersjild, s.n. Nijjierssinten ; nieuw
jaarsfooi. 

nee'jierskaart, s.m. ijjierskaart; nieuw
jaarskaart. 

neejiers 'mone, s.m. IJJl ersmoarn; nieuw
jaarsmorgen, nieuwjaarsochtend. 

nee'jierswinsk, s.m. Nijjierswinsk; nieuw
jaarswens. 

'neekaip, s.m., -en. Nijkeap; nieuwkoop, 
iets wat men pas gekocht heeft (bijv. een 
koe of paard). 

nee'meudrich, -[mö:drax]; nee'mudderich, 
-[mödarax] ; nee'meudsk, -[mö:tskJ; nee
'mudsk, -[mötsk] ; adj. & adv. Nijmoad
rich ; modieus, naar de (nieuwste) mode; 
ook voor: modern. In - kleed jen, een 
modieuze jurk. SiJ'n - ding, zo'n modern 
ding. là binne aLtyd - yn 'e klaine, zij 
dragen altijd modieuze kleren , zij zijn al
tijd naar de (nieuwste) mode gekleed. ) 
meudrich, nejerwetsk. 

nee'meudsk, adj . & adv., - ) neemeudrich. 
nee'mone, s.m. (het woord wordt vrijwel 

uitsluitend zonder art. gebruikt). Nije 
moanne; nieuwemaan. It is -, het is nieu
wemaan. By -, bij nieuwemaan . - ) nwne, 
!jaste remone. 

nee'mudderich, adj . & adv. , -> neemeu-
drich . 

nee'mudsk, adj. & adv., -> neemeudrich. 
nees, [ne:s] s.n. Nijs; nieuws. 
'neesbejochten, s. pi ur. N ij sberj och ten; 

nieuwsberichten, radionieuws. 
'neesbied, s.n. Nijsblêd ; nieuwsblad. 
nees'gerrich, adj. Nijsgjirrich ; nieuwsgie

rig. Wy binne - hiJ 't it jimme gien is, wij 
zijn nieuwsgierig, benieuwd hoe het jul
lie is vergaan. # SiJ - as in hieuwn mooi 
in gLeizen eers, <Fr.> sa nijsgjirrich as in 
hin mei in glêzen gat ; dodelijk nieuws
gierig. - naai, nieuwsgierig, benieuwd 
naar. 

nees'gerrichheid, s.m., -> neesgerrigens. 
nees'gerrigens, -[geragan(t)s]; nees'ger

richheid, -[he. i t] ; s.m. Nijsgjirrigens, 
nijsgjirrichheid; nieuwsgierigheid. 

'neeskrant, s.m. Nijskrante; nieuwskrant; 
ook voor: nieuwtjesventer, iemand die 
overal nieuwtjes verzamelt en deze door
vertelt. 

neilje 

'neetinkjes, [ne:tltJkja ] s.plur. <zeldz.>. 
Nijsgjirrichheden , nijsgjlrnge dingen ; 
weetjes. ) wissichheden. 

'neet jen, [ne:tjan ] s.n., neet j es [ne:tjas]. 
Nij tsje; nieuwtje. 

'neffens, [näan (t)s] prep. Neffens ; vol
gens. It evangely - Markus, het evangelie 
naar Markus. -> folgens. 

negeers(d(e», -> negere . 
'negentich, [ne:gantax] num. « Ned.). 

Njoggentich ; negentig. # Yn 'e - wazze, 
in de negentig Uaar) zijn , tussen de ne
gentig en honderd jaar oud zijn . Naai de 
- rone, naar de negentig Uaar) lopen, 
bijna negentig jaar oud zijn. Mooi us, 
jimme, har negentigen, met z'n negen
tigen. - ) njuegen. 

'negentichste, [ne:gantaxsta] num. & s. , 
-no Njoggentichste; negentigste. 

negentigen, -> negentich. 
'negentiger, [ne:gantagar] s.m. & adj. 

«Ned.), -s. Njoggentiger; negentiger . # 
De - jieren, <Fr.> de njoggentiger jier
ren ; de jaren negentig. 

'neger, [ne:gar] s.m., -s. Neger; neger. -> 

nikker. 
ne'gere, [nagl.ara] v. , negeersde [na

gI.azda], negeers(d) [nagl.as(t»). Negear
je; negeren. 

nege'ree, [ne:gare:] s.m. Negerij; negerij , 
negorij . 

nege'rin, [ne:garIn] s.f. , -nen. Negerinne; 
negerin . 

'negerje, [ne:garja] v., negere, negere. e
gerje; negeren, koeioneren . Negere(d) , 
genegerd, gekoeioneerd. 

ne'geusje, [nagö:sja] s. m. Negoasje; nego
tie. 

neil, [ne.il] s.m., -en. Nei l; nagel. # Hier 
af der in - after kreje , iets aan de weet 
komen, iets te weten komen. 0, as er der 
in - af ter kreje sue, 0 , als hij dat te weten 
zou komen (dan zwaaide er wat). Gin -
hawwe om de eers tiJ klauwen, geen na
gel hebben om zijn gat te krabben , heel 
erg arm zijn. 

'neilje, [ne.ilja] v., neiLe, neile. Neilje, 
nulje; de nagels beurtelings in trekken en 
weer rekken (van een kat). De kat leit by 
har op 'e schetse tiJ -n, de kat ligt op 
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haar schoot (te slapen) en trekt de nagels 
beurtelings in en rekt ze weer. 

'nejeling, [ne:jalllJ] s.m., -en. Nijeling; 
nieuweling. 

'nejens, [ne:jan(t)s] s.m. ijens; nieuw
heid . 

nejer'wetsk, [ne:jarvEtsk] adj . & adv. ij 
erwetsk; nieuwerwets. -> neemeudrich. 

'nejichheid, [ne:jaxhE. i t] s.m., -heden 
-[he:dan] . Nijichheid; nieuwigheid, nou
veauté. 

neld, [nd t] s.f., -e [nd da]. ulle; naald. 
De - fan in kompas, de naald van een 
kompas. De -e fan in dinnebaim, de naa I
den van een dennenboom. # Mooi - en 
tried, met naald en draad. Kom, de -
maar yn it spak, <Fr.> kom, wy stekke 
der in spjeldsje by; kom, we houden het 
voor vandaag voor gezien, kom, we hou
den er voor vandaag mee op. Troch it 
eich fan in - kropt wazze, door het oog 
van de naald gekropen zijn , aan een 
groot gevaar ontsnapt zijn . 

'neldbaim, s.m. Nullebeam ; naaldboom. 
'neldbosk, s. n. Nullebosk; naaldbos. 
'neldekoker, s.m., -> neldpiip . 
'neldhakke, s.m. Nullehakke; naaldhak. 
'neldpiip, s.f. ; 'neldekoker, s.m. Nulleko-

ker ; naaldenkoker. 
nerf, [nErf] s.m., nerven [nErvan]. Nerf; 

nerf (in een blad). 
'nergens, adv., - , neunle. 
'nering, [nI.arJJ)] s.m. Nearing; nering, 

(klein)handel. - , tering. 
'neringdwaande, s.m., -no Nearingdwaan

de; neringdoende, kleinhandelaar, win
kelier. 

net, [nEt] ; n't, [ant] (aUeen in onbeklem
toonde positie en niet als eerste of laatste 
woord van een zin); adv. Net; niet. Dat is 
net, n't wier, dat is niet waar. It rynen is 
nach net, nà n'r ieuwr, bet regenen is nog 
niet voorbij. -, dat er it mooi us eeuwn
iens wie, niet, dat hij het met ons oneens 
was, het is niet zo, dat hij het met ons 
oneens was. Ir kin wazze fan -, het kan 
zijn van niet, het kan zijn dat het niet zo 
is. Dat is de bedoeling, myn geweunte -, 
<Fr.> dat is de bedoeling, myn gewoante 
net; dat is niet de bedoeling, mij n ge-
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woonte. Der't it schien is, der is it gefaar 
feur braun so gat - as op eeuwre plak
ken, <Fr.> dêr't it skjin is, dêr is it gefaar 
foar bran sa grut net as op oare plakken; 
waar het schoon is, daar is het gevaar 
voor brand niet zo groot als op andere 
plaatsen. De pyne is ne so slim - mair, 
<Fr.> de pine is no sa slim net mear; de 
pijn is nu niet meer zo erg. Heer ik him 
der -, boor ik hem daar niet, ik denk dat 
ik hem daar hoor. Begrypste dat dan -, 
begrijp je dat dan n iet, dat begrijp je 
immers, tocb wel. Is 'r - meu, is het niet 
mooi, het is mooi (of niet soms) . Ho lang 
hewwe wy hier - op wachte, hoe lang 
hebben we hier niet op gewacht, wat heb
ben we hier (toch) lang op gewacht. Ho 
faa k gehOrt dat -, hoe vaak gebeurt dat 
niet, dat gebeurt (immers) heel vaak. Wat 
hewwe wy dà fersjes - faa k sangen, wat 
hebben we die Ijedjes (toch) vaak gezon
gen. Wat sûe dat - gelyjlik wazze, wat 
zou dat (toch) geriefelijk zijn . Ik kin him 
to gued om - to wyten, dat er sowat neut 
dwaan sil, ik ken bem te goed om niet te 
weten, dat bij zoiets nooit zal doen, ik 
ken hem wel zo goed dat ik weet, dat hij 
zoiets beslist niet zal doen. Wy f riegen 
him aft er - mooi wue, wij vroegen hem 
of hij niet mee wilde, wij vroegen hem of 
hij wellicht ook mee wilde .... , - ?, <Fr.> 
. .. , net?; ... , is het niet?, ... , niet waar? - , 
wier. It is meu weer, - ?, het is mooi weer, 
is het niet, niet waar? # It deure neut -
lang, <Fr.> it duorret noait net lang; bet 
duurt nooit lang. -> allene, derom, ien, 
ieme, j ust, lang, mair, nach. 

ne't, [nat] ; nu't, [nöt]; conj. (onderschik
kend). No' t; nu . - wy a seid hewwe, motte 
wy aik b seze, nu we a gezegd hebben, 
moeten we ook b zeggen. Ne'tsto [nasto], 
ne 'tste [nasta], nu 'tsto [nösto], nu'tste 
[nösta] a seid heste, moste aik b seze, nu 
jij , nu je a gezegd hebt, moet jij , moet je 
ook b zeggen. 

'netjes, [nEt jas] adj . & adv. « Ned.). Kreas; 
netjes, net, keuri g, fa tsoenlijk. -> krais. 

neu, adv., - , ne. 
neud, s.m., -> need. 
'neude, [nö:da] v., neudde, neud [nö:t]; 
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'neudje, [nö:dja] V. , neude, neude. Noad
zje, noegje; noden , nodigen , uitnodigen. 
- } ûtneL/de. 

neuden, --> need. 
'neudich, [nö:dax] adj. & adv. Nedich ; no

dig . Hier is hilp -, hier is hulp nodig, 
hier moet hulp geboden worden . fk mot -
wier naai hûs tà, ik moet nodig weer 
naar hui s, het is de hoogste tijd dat ik 
weer naar huis ga. De tjark mot - farve 
\Vezze, de kerk moet nodig geschilderd 
worden , het is hoogst noodzakelijk dat de 
kerk geschi lderd wordt. # - haw,·ve, waz
ze, <Fr.> nedich wêze; nodig hebben, 
moeten gebruiken. Wat docht it - ?, waar 
is het voor nodig, wat heeft het voor zin . 
--> need. It neudige, het nodige, heel wat. 
Dat sil wal \Vier it neudige Uild) kastje, 
dat zal wel weer het nodige, heel wat 
(geld) kosten. - } ne ed. 

'neudje, v., - } neude. 
'neudsaak, s.m. Needsaak; noodzaak. 
'neudsaakje, -[sa:kja] V., neudsake, neud-

sake. Needsaakje; noodzaken . 
neud'saaklik, -[sa:k(a) lak] adj . & adv. 

Needsaaklik; noodzakelijk. 
neud'saaklikheid, -[hE. i t] s. m. Needsaak

likheid; noodzakelijkheid. 
'neukerbeur, [nö:kar]- s.f. Nögerboar; 

avegaar, navegaar, egger, grote boor voor 
het maken van wijde gaten. 

'neurje, [nö.arja) v. <zeldz.>, neure , neu
re. Neontsje, reauntsje; neuriën. 

'neurne, [nö.ana] adv ..... ; 'nergens, [nH
gan(t)s) adv. « Ned. ). Nearne; nergens. 

neus, [nö:s] s.f. , neuze [nö:za) . Noas; neus. 
In krum -, een kromme neus, een arends
neus, een haviksneus. - } krumneus, pap
pegooieneus. De - fan in schuen, de neus 
van een schoen. Dà hes te in drup aan 'e 
-, er hangt een druppel aan je neus. - } 
neusdrup. De hieuwn hie de lucht fan in 
kniin yn 'e -, de hond had de lucht, geur 
van een konijn in zijn neus. fen wat 
eeuwnder de - haL/de, iemand (aan) iets 
laten ruiken. # fn - as in klomp, een grote 
neus. Troch de - prate, door de neus 
spreken, met een nasale klank spreken. 
Mooi de - yn 'e butlerfale, met zijn neus 
in de boter va llen, juist op het goede 

neuteschrift 

ogenbl ik ergens komen . len by de - nim
me, iemand bij de neus nemen , iemand 
bedotten. Op 'e - sjain, op zijn neus kij
ken, beteuterd staan. De - ophelje feur 
. .. , zijn neus ophalen voor ... , ... minach
ten . ft is us by de - opsfrupt, het is ons 
niet gelukt, wij zijn niet in onze opzet 
geslaagd (vg\. Fr. wy binne derfoar op
strûpt 'wij zijn er ni et in geslaagd'). --> 

knip, knyper. 
'neusbonke, s. m. Noasbonke; neusbeen . 
'neusdróp, s.m. & s.n. Noasdrip; neus

drup. 
neut, [nö:t) s. m. , -en. Noat; noot, muziek

teken . 
neut, [nö:t] adv. Noait, nea; nooit. Syn heit 

en mem het er - kûed, zijn vader en moe
der heeft hij nooit gekend. - fe /jet men 
iens bennejieren, nooit vergeet men zijn 
kinderjaren. Dat doch ik -, dat doe ik 
nooi t, in geen geval, besli st niet. Dy stei
ger der haudt it -, die steiger daar houdt 
het nooit, in geen geval, absoluut niet. 
Der kin ik dy - genooch feur wier
scheeL/wje, daar kan ik je nooit (i ndrin
gend) genoeg voor waarschuwen, daar 
kan ik je nooit te vaak voor waarschu
wen . # It deure - net lang, <Fr.> it 
duorret noait net lang; het duurt nooi t, in 
geen geval, besli st niet lang. Der het hier 
jister - gin starm wein, <Fr.> der hat hjir 
juster noait gj in stoarm west; er is hier 
gisteren in geen geval een storm geweest, 
er is hier gisteren beslist, absoluut geen 
storm geweest. Sà komt der - gin ieuwn 
aan, <Fr.> sa komt der noait gj in ein 
oan ; zo komt er nooit (van zijn levens
dagen) een eind aan. Der binne - gin 
klachten, <Fr.> der binne noait gjin 
klachten; er zijn nooit klachten , er zijn 
helemaal geen klachten . It wie sà meu as 
se it nach - fan har livven syn hie, zoiets 
moois had ze nog nooit (van haar leven) 
gezien, het was het mooiste dat ze ooi t 
(in haar leven) gez ien had. - afte nim
mer, nooit ofte nimmer. - } eerder, eut, 
mair, nach, ne, selden, wier. 

'neutebaalke, [nö:ta) - s.m. Noatebalke; no
tenbalk. 

'neuteschrift, [nö:ta)- s. n. Noateskrift ; no-



noden 

rens: nuchterheid. 
'noden, [no:den] s. n. Noarden; noorden . 

De wiin komt ut it -, de wind komt uit het 
noorden . là win je yn ir - (fan ir laun), zij 
wonen in het noorden (van het land). Ir 
heige -, het hoge noorden . # In kamer op 
it -, een kamer op het noorden , aan de 
noordzijde (van het huis, hotel , enz.). - , 
nood. 

'noderbreedte, [no:der]- s. m. Noarder
breedte; noorderbreedte. 

'noderbuttendaar, [no:der]- s.f. Noarder
bûtendoar; buitendeur van het nood van 
een traditioneel Schiermonnikoger woon
huis. 

'noderdaar, [no:der] - s.f. Noarddoar; deur 
aan de noordzijde. 

'noderdtine, [no:der]- s.plur. (a ltijd met 
het art. de) . De noarderdunen; de duinen 
aan de noordzijde van Schiermonnikoog. 

noder'jiet, [no:der]- s. n. Noarderljocht ; 
noorderlicht. 

'noderkomer, [no:der]- s.m. Keamer op it 
noarden; kamer op het noorden. 

'noderstraun, [no:der]- s. n. Noarderstran ; 
noorderstrand. 

'nodewiin, [no:de]- s.m. Noardewyn ; noor
denwind. 

'noflik, [noflek] adj . & adv., -er, -st. Nof
lik; aangenaam, genoeglijk, plezierig. It 
is der -, het is daar aangenaam vertoe
ven. Ir is sa - dat men der gau even wat 
dalleze kin , het is zo plezierig, geriefelijk 
dat je daar gauw even iets neer kunt leg
gen. - waim7, aangenaam, lekker warm. 
- , lekker. l eeuw dy maar - dal, ga maar 
lekker slapen . Hy leir der -, hij ligt daar 
genoeglijk, heerlijk. Wy sieren - even ut 
ra pusten, we zaten lekker even uit te bla
zen. l à sieten der - ta praten, zij zaten 
daar genoeglijk, gezellig te praten. -> 

nochr. 
'noflikens, [nofleken(t)s] s.m. Nofl ikens; 

aangenaamheid, genoeglijkheid, plezie
righeid. 

'noga, [no:ga] s.m. oga; noga. 
'nogablak, s.n. Nogablok; nogablok. 
nok, [nok); nak, [nak] ; s.m. <zeldz.>, 

-ken. Nok; nok (van een dak). fors r, 
naald. 
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nok, [nok] s.m . ..,. , -ken. Skok, stjit ; schok, 
stoot. De slinger gypsr mooi korse -ken, 
de slinger (van de klok) hort met korte 
stoten. -> nokke. 

'noke, [n3:ke] s. m., -no ekke; nek; ook 
voor: hals. In fieuwl de - omdrooie, een 
vogel de nek omdraaien (en aldus do
den) . In strup om 'e -, een strop om de 
hal s. # De - heich drage, rille, de - ur
stykje, het hoofd hoog dragen , fier, trots 
zijn. -> hets, hole. len mooi de - oon
sjain, iemand met de nek aanzien, ie
mand met minachting bejegenen. - , kii
ze. 

'nokke, [noke] v . ..,. , nokte, nokr. Hoarte, 
stjitte; horten, schokken. De tjotfel stie ta 
-n op ir fjuer, de ketel staat te horten , 
schokken op het vuur (omdat het water 
bijna kookt). -> hals, nok. 

'nokken, [noken] ; 'nakken, [naken] 
<zeldz.>; s.plur. Kluchten, oanslaggen, 
opkomsten; nukken, kuren, grill en. Hy 
het fa n dà rare -, hij heeft van die vreem
de nukken , kuren , grillen. - , kueren, 
oonslach. 

'nokkich, [nokex] adj. , nokkiger [noke
ger] , -st. (Tipel)sinnich; nukkig. 

'nombues, [n3:m]- s. n. Nammebuordsje; 
naambordje. 

nomd, -> nimme. 
'nome, [n3: me] s.m., -no Namme; naam. # 

Eeuwnder de - (fan) ... , onder de naam 
(van) ... Hy schrieuwt eeuwnder syn ooi
ne -, hij schrijft onder zijn eigen naam 
(d.w.z. niet onder een pseudoniem). Yn 
de - fan .. . , in de naam, op gezag van ... 
Ur - fan, uit naam van, namens. Mooi -
en tanome, met naam en toenaam, zon
der iets te verzwijgen. In gujen - hawwe, 
een goede naam hebben , te goeder naam 
en faam bekend zijn . Ik huef gin -en ta 
naimen, ik hoef geen namen te noemen, 
het is zo ook wel duidelijk wie ik bedoel. 
Ir ben by de - naime, het kind bij zijn 
(ware of rechte) naam noemen, onbe
wimpeld zeggen hoe men over iets denkt. 
De - hier af der eeuwnder sarte, zijn 
naam ergens onder zetten, iets onderte
kenen. Syn - eer oondwaan, zijn naam 
eer aandoen , doen wat op grond van zijn 
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(goede) naam verwacht mocht worden . 
'nömelist, [n8:me]- s.m. ammelist; namen

lij st. 
'nömesto, adv. , - , nommensto. 
'nömkaartjen, s.n. Nammekaartsje; naam

kaartje. 
'nommensto, [nomensto] ; ' nömesto, [n8:

mesto]; adv. Nam(mer)ste, nammenste; 
des te. - batter, des te beter. - mair, des te 
meer, zoveel te meer. -> fo/sto, hofooista, 
sofoo/sto. - , desta. 

' nommer, [nomer] s. n., -s. Nûmer; num
mer. - ien, fjeeuwr, nummer één, vier, de 
eerste, vierde in een rij. In - op 'e daar, 
een (huis)nummer op de deur. In - fan in 
krant, tiidschrijr , een nummer, aflevering 
van een krant, tijdschrift. # Ien op syn -
saHe, iemand op zijn nummer zetten , ie
mand (die zich te veel aanmatigt) te
rechtwijzen. 

'nommerbues, s.n. Nûmerboerd ; nummer
bord. 

'nommerje, [nomerje] v. , nommere, nom
mere. Nûmerje; nummeren. Nommere(d), 
genummerd. 

'nömsiek, adj. Namrnesiik; naamziek. 
non, [non] s.f. , -nen . Non; non , klooster

zuster. 
'nonnekleuster, [none]- s. n. Nonnekleas

ter; nonnenklooster. 
nood, [no:t] s.n. (in vaste verbindingen met 

de prep. om met het art. 'e) , adj . & prep. 
Noard; noord. 1. (als s.n. ; in nevenschik
king met sud zonder art. ) het noorden. -> 

noden. Hier yn 't -, hier in het noorden. 
Twa fiske rs ut ir - fan Frieslaun, twee 
vissers uit het noorden van Fryslän. 2. 
(als s.n. ) het noordelijke gedeelte van het 
traditionele Schiermonnikoger woonhuis 
(dat als zodanig afzonderlijk bewoond 
kon worden). - , hus. Wy sieten yn 't -, 
wij zaten in het noordelijke gedeelte (van 
een traditioneel Schiermonnikoger woon
huis) . 3. (als adj .) noordelijk, tot het 
noorden behorend, uit het noorden (ko
mend) . De wiin is -, de wind is noord, 
noordelijk. 4. (als prep.) benoorden, ten 
noorden van. -> benoden, noodlik. - de 
tjark, benoorden, ten noorden van de 
kerk. # Om 'e -, in het noordelijke ge-

noodlik 

deel te van het traditionele Schiermon
nikoger woonhuis. Wy mosten om 'e - wà, 
wij moesten in het noordelijke gedeelte 
(van een traditionele Schiermonnikoger 
woonhuis) zijn . Om 'e - win je , in het 
noordelijke gedeelte van een traditioneel 
Schiermonnikoger woonhui s wonen . By 
us om 'e -, bij ons (die in het noordelijke 
gedeelte van een traditioneel Schiermon
nikoger woonhuis wonen). It hus om 'e -, 
het noordelijke gedeelte van een traditio
neel Schiermonnikoger woonhuis. Om 'e 
-, om 'e - om, om 'e - oon, om 'e - ut, om 
de noord , noordwaarts. Om 'e - f ore, om 
de noord varen. In rit om 'e -, een rit 
door het noorden, door het noordelijke 
deel, een rit via een noordelijke route. 
Fan - nooi sud, van noord naar zuid , van 
het noorden naar het zuiden . Yn - en sud, 
in noord en zuid, in het noorden en het 
zuiden. 

nood'aist, s.n. & adj . Noardeast; noord
oost. 1. (als s.n.) noordoosten. -> nood
aisten. Ik sjai it jiet fan it eilaun yn 't -, 
ik zie het vuurtorenlicht van Schiermon
nikoog in het noordoosten . 2. (als adj.) 
noordoostelijk, uit het noordoosten ko
mend. De wiin is -, de wind is noordoost. 

nood'aisten, s.n. Noardeasten ; noordoos
ten. In sniestarm ut it -, een sneeuwstorm 
uit het noordoosten . - , noodaist. 

nood'aister, -[ai ster] s.m., -s. Noardeaster; 
noordooster, wind of storm uit het noord
oosten. 

noodaister'starm, s.m. Noardeasterstoarm; 
noordooster storm . 

nood'aistlik, adj. & adv. Noardeastlik; 
noordoosteüjk. In -en wiin, een noord
oostelijke wind. # - fan, <Fr.> noardeast
lik fan; ten noordoosten van. 

Nood-'Hollaun, nom.prop. Noard-Hollän ; 
Noord-Holland. 

'noodkaunt, s.m. Noardkant ; noordkant, 
noordzijde. 

'noodlik, [no:dlek] adj. & adv. , -er, -st. 
Noardlik; noordelijk. De -e folken , de 
noordelijke volken. It eilaun leit noodli
ker dan It Am/aun, Schiermonnikoog ligt 
noordelijker, is meer naar het noorden 
gelegen dan Ameland. Dakhun is de 



noodnoodaist 

noodlikste sted fa n Neder/aun, Dokkum 
is de noordelijkste, de meest naar het 
noorden gelegen stad van Nederland. # -
fan , <Fr.> noardlik fan; ten noorden van, 
benoorden. -> benoden, nood. 

noodnood'aist, adj . Noardnoardeast; noord
noordoost. De wiin is -, de wind is 
noordnoordoost. 

noodnood'wast, adj. Noardnoardwest; 
noordnoordwest. De wiin is -, de wind is 
noordnoordwest. 

'noodpool, s.m. Noardpoal ; noordpool. 
'Noodsee, nom .prop. Noardsee; Noordzee. 

- ) bek. 
nood 'wast, s.n. & adj. Noardwest; noord

west. 1. (als s. n.) noordwesten. -> nood
wasten. In s.vieren stann ut it -, een zwa
re storm uit het noordwesten . 2. (als adj .) 
noordwestelijk, uit het noordwesten ko
mend. De wün is -, de wind is noordwest. 

nood 'wasten, s.n. Noardwesten ; noordwes
ten. In starm ut it -, een storm uit het 
noordwesten . -> noodwast. 

nood'waster, -[vaster] s.m., -s. Noardwes
ter ; noordwester, wind of storm uit het 
noordwesten. 

noodwaster'starm, s.m. Noardwesterstoarm ; 
noordwester storm. 

noodwaste'wiin, s.m. Noardwestewyn; 
noordwestenwind. 

nood'wastlik, adj . & adv. Noardwestlik; 
noordwestelijk. In -en wiin, een noord
westelijke wind. # - fan , <Fr.> noard
westijk fan ; ten noordwesten van. 

nooi, [no:i] prep. & adv. <Fr.:> Nei. 1. na. 
- syn deud wes er ach sà priize , na zijn 
dood werd hij erg geprezen . It is - fii ven, 
achten, het is na vijven, achten . - dà wez
zen wie it stil, na die woorden, nadat die 
woorden gezegd waren, was het stil. Jim
me komme - us, jullie komen na, achter 
ons. 2. naar. - hus, naar huis. - see, naar 
zee. Hy het dat - syn (oo in) guedfiinen 
dien, illj heeft dat naar, volgens eigen 
goedvinden , goeddunken gedaan. - myn 
miening, naar, volgens mijn mening. - it 
medel fan .. . , naar, volgens het model 
van .. . In f ersj en - syn sin, een liedje 
naar, overeenkomstig zijn wens. It is in 
meujen wooin, maar de priis is der dan 
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aik -, het is een mooie wagen, maar de 
prijs is er dan ook naar (d.w.z. de kwali
teit is in overeenstemming met de prijs) . 
# - ... tà, naar .. . (toe) . - hûs, Leeuwerts 
rà, naar huis, Leeuwarden (toe). Der gie 
se - rà, wer gie se - rà ? <zeldz.>, daar 
gaat ze naar toe, waar gaat ze naar toe? 
-> hanne. Op .. . -, op ... na. Op ien, rwa 
-, op één, twee na, allen behalve, uitge-
zonderd één, twee. A - A , A na A, de ene 
A na de andere A. Dei - dei, myl - m)'l, 
de iene - de eeuwre, dag na dag, mijl na 
mijl, de een na de ander. - ) fan, f eur. 

nooi, [no:il adv. & adj ., -er. Nei; na. là 
blieuwt us -, zij blijft ons na, wij blijven 
ons zeer met haar verbonden voelen, 
haar lot blijft ons zeer ter harte gaan . -e 
f emylje, <Fr.> neie famylje; familie tot 
wie men in een nauwe graad van ver
wantschap staat (i.t.t. verre familie) . In 
-enfreeuwn, <Fr.> in sibbe freon ; een in
tieme vriend, een vriend die je zeer na is, 
staat. God, was, blieuw us -, God, wees, 
blijf ons nabij. De hest, de nacht, de 
fasrewaal is -, de herfst, de nacht, de vas
te wal is nabij , dichtbij . - ) nooiby, nooi
oon. -er komme, naderbij , dichterbij 
komen. - ) nooierby, nooieroon. De k/ofte 
folk, it schip komt -er, de menigte, het 
schip komt naderbij , dichterbij . Kom 
-er! , kom verder! , kom binnen! War -er 
besjain, iets nader, nauwkeuriger bekij
ken . In -erenferklairing, een nadere, uit
voeriger verklaring. # Ien rà - komme, ie
mand te na komen , iemand iets misdoen ; 
inz .: iemand beledigen . It krJ'fen stuech 
har -er dan it laak jen , het huilen stond 
haar nader dan het lachen , zij barstte bij
na in tranen uit. Jen, wat -er komme , 
<Fr.> immen, eat neieroan komme; ie
mand, iets (be)naderen . - ) bynooi. -> 

nooist. 
nooi, adv., - ) nee . 
'nooi-aapje, -[a:pje] v. , ape nooi, nooi

ape. Nei-aapje; naäpen. 
'nooi-aper, -[a:perJ s.m. , -s. Nei-aper; na

äper. 
nooi-ape'ree, -[a:pere:] s.m. Nei-aperij ; 

naäperij. 
'nooibauwe, -[ba.kle] v. , baude nooi, nooi-
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baud; 'nooiblauwe, -[bla.kla] v. <zeldz.>, 
blaude nooi, nooiblaud. Neibauwe; na
bauwen. 

'nooibauwer, -[ba.klar] s.m. , -s. eibau
wer; nabauwer. 

'nooibere, v. Neiba lte; naloeien. It beest 
beersde de bieuwr nooi, de koe loeide de 
boer na. 

' nooibestainde, -[bastainda] S. I11 . , -no Nei
besteande; nabestaande. 

'nooibetrachting, -[batraxtllJ] S. I11. , -en. 
Neibetrachting; nabetrachting. 

nooi'by, adv. *. Nei-oan ; nabij . -> nooi, 
nooi-oon. 

'nooiblauwe, v., -> nooibauwe. 
'nooiblieuwe, st. v. eibliuwe; nablijven, 

schoolblijven. 
'nooiblieuwer, -[bli.klar] s.m. , -s. Nei

bliuwer; nablijver, schoolblijver. 
'nooidat; nooi't; conj. (onderschikkend) . 

Neidat, nei 't; nadat. Nooidatsta, nooi'tsta 
[no.isto] , nooidatste, nooi 'tste [no.i sta] 
dat dien heste, .. . , nadat jij , je dat gedaan 
hebt, ... Hy praat ieuwr dà dingen, nooi't 
er ferstaun het, hij spreekt over die din
gen, naar hij verstand heeft. Nooi 't se 
auder wedt, wedt se my lder yn har eur
deel, naarmate ze ouder wordt, wordt ze 
milder in haar oordeel. Al nooi 't de ge
weunte is, al naar de gewoonte is. 

'nooideel, s.n . Neidiel ; nadeel. 
nooi'delich, -[de:lax] adj. eidielich ; na

delig. 
'nooideus, s. f. Naaidoaze; naaidoos. 
'nooidruk, s.m. Neiprintinge (in bet. 1), 

klam (in bet. 2); nadruk. 1. nagedrukt stuk, 
inz. een boek. 2. klem(toon). -> klem. 

nooi'druklik, -[dröklak] adv. Mei klam ; 
nadrukkelijk. -> klem. 

'nooidwaan, onregelm.v. Neidwaan ; na
doen , imiteren . 

'nooie, [no:i a] v. , nooide, nooid. Naaie; 
naaien . # Derut -, <Fr.> derut naaie; uit
knijpen , uitsnijden, hem smeren, er (stil ) 
vandoor gaan. -> utnooie. Denit - as aud 
fe t, <Fr.> derut naaie as äld smoar; heel 
snel gaan (van rij- en vaartuigen). -> 

afterstak, rich. 
'nooi-eigje, v. ei-eagje; naogen. 
'nooien, s.n. Naaien ; naaiwerk. Ja liech it -

nooijier 

dal , zij legde haar naaiwerk neer. 
nooier'by, [no:iar]- adv. *. Neieroan ; na

derbij . -> nooi, nooierooll. 
nooier'oon, [no:iar]- adv. *. Neieroan; na

derbij. -> nooi, nooierby. 
'nooifertöle, v. eifertelle; navertellen. # 

Der binne net sa fole IIwir dà't deifan -
kinne, er zijn er niet veel meer die het na 
kunnen vertellen, de meesten van hen die 
hetgene waarover ik sprak mee hebben 
gemaakt, leven al niet meer. Hy kin it net 
-, hij zal het niet navertellen, het ge
noemde heeft hem zijn leven gekost. 

'nooifolging, -[folgllJ] s. m. eifolging; na
volging. 

'nooifolgje, v. eifolgje; navolgen. 
'nooifraach, s. m. Neifraach ; navraag. # -

dwaan nooi, navraag doen naar, navra
gen. 

'nooifriegje, v. Neifreegje; navragen. 
'nooigain, onregelm.v. Neigean ; nagaan. 

Ien syn gongen -, iemands gangen na
gaan, controleren . It is net mair nooi ta 
gain, ha 't it wein het, het is niet meer na 
te gaan, hoe het geweest is, we kunnen 
niet meer te weten komen , hoe het ge
weest is. Gai 'reis nooi wat sawat óle
gerre net kaste, ga eens na wat dat alle
maal wel niet kost, bereken maar eens 
wat dat allemaal wel niet kost (en trek 
dan je conclusies). 

'nooigebeurte, s.m. Neispul ; nageboorte. 
-> fullens. 

'Dooigeree, s. n. Naai-ark; naaigerei. 
'nooigeslacht, s. n. Neigeslacht, neiteam; 

nageslacht. -> nooitaim. 
'nooi-ineeuwr, adv. Nei-inoar; na elkaar, 

ach tereen volgen s. 
'nooijaan, onregelm.v. Neijaan ; nageven. # 

[en wat -, iemand iets nageven, iets van 
iemand vertellen (meestal iets ongun
stigs). Jà hewwe altyd gûed feur it aud 
minsk sorge, dat mot men har -, zij heb
ben altijd goed voor hun moeder ge
zorgd , dat moet men hun nageven, dat 
dient (ten gunste van hen) gezegd te 
worden. 

'nooijen, s. n. aaijern ; naaigaren. -> traal
jen. 

'nooijier, s. n. Neijier; najaar. 



nooiklinke 

'nooikJinke, st. v. Neiklinke; naklinken. 
'nooikomme, onregelm.v. Neikomme; na

komen. l en -, iemand nakomen , na ie
mand komen, iemand volgen. lens plich
ten -, zijn plichten nakomen, naleven, in 
acht nemen. In belofte -, een belofte na
komen , gestand doen, zich aan een be
lofte houden . 

'nooikommeling, -[kornellIJ] s. m., -en. 
Neikommeling; nakomeling, nakomer, 
nakomertje. 

'nooikuer, s.m. Naaikoer; naaimand. 
'nooiliete, onregelm.v. Neilitte; nalaten . 

Wat -, iets nalaten (iets niet doen , iets 
verzuimen (in ongunstige zin ); iets niet 
(meer) doen (in gunstige zin». len wat -, 
iemand iets nalaten . 

nooi'lietenschap, -[li .etensxap] s.m., -pen. 
Neilittenskip; nalatenschap, erfeni s. 

'nooilöze, st.v. Neilêze; nalezen. 
'nooimesyn, s.n. Naaimasine; naaimachi

ne . ...... traapmesyn. 
'nooimetje, onregelm. v. Neimeitsje; nama

ken. Naaimoke(d), nagemaakt, imüatie. 
'nooimidde, s.m. Neirniddei ; namiddag. 
'nooimiddes, adv. Neirniddeis; des namid

dags. 1. op de namiddag (van die bepaal
de dag). 2. iedere, elke namiddag. - , 
middes. 

'nooimiete, onregelm. v. Neimjitte; name-
ten. 

'nooimök, s.m. Neimaak; namaak. 
'nooineld, s.f. Naainulle; naainaald. 
nooi-'oon, adv. *. Nei-oan ; nabij . ...... naai, 

naaiby. 
'nooiplózje, v. eipluzje; napluizen. 
'nooiprate, v. Neiprate; napraten. 
'nooirakkenje, v. Neirekkenje; narekenen. 
'nooiring, s.m. Naairing; naairing, vi n-

gerhoed. 
'nooirone, v. Neirinne (in bet I), neigean 

(in bet. 2); nalopen. 1. achternalopen. 2. 
te langzaam lopen (van een uurwerk). 

'nooiruppe, v. eiroppe; naroepen . 
'nooisaat, -[sa:t] s.m. , -saten. Neisiet; na

zaat. De -en, de nazaten, de nakome-
lingen, het nageslacht. 

'nooisatte, v. Neisette; nazetten, ach tervol
gen. 

'nooischrieuwe, st.v. Nei skriuwe; naschrij-
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ven. 
'nooischrift, s. n. eiskrift ; naschrift. 
'nooischuele, s.m. aaiskoalIe; naaischool. 
'nooiseze, onregelm.v. elSlzze; nazeggen. 
'nooisikje, onregelm.v. Neisykje; nazoe-

ken . 
'nooisitte, st.v. Neisitte; nazitten, achter

nazitten , achtervolgen. 
'nooisjain, onregelm.v. eisjen; nakijken, 

nazien. Jo seich de beur naai so lang at 
se kue, zij keek de boot na zo lang ze 
kon. Mester sjacht de schriften naai , 
meester kijkt, ziet de schriften na, mees
ter corrigeert de schri ften. 

'nooislaan, onregelm.v. Neislaan; naslaan. 
'nooislachwerk, s.n. Neislachwurk; na-

slagwerk. 
'nooisleep, s. m. Neisleep; nasleep. 
'nooismaak, s.m. Nei smaak; nasmaak. 
'nooisommer, s.m. Nei simmer; nazomer. 
'nooisorch, s.m. Neisoarch; nazorg. 
'nooispil, s.n . Neispul ; naspel. 
'nooispylje, v. Neispylje; naspelen. 
nooist, [no:i st] adv. & adj. Neist; naast. Jo 

is us it -, zij is ons het naast, wij voelen 
ons het meest met haar verbonden, haar 
lot gaat ons het meest ter harte. De -e 
burjued, de naaste buren , de dichtstbij 
wonende buren. It -e darp, het naaste 
dorp, het naastbijgelegen dorp. De -e ha
ven, de naaste haven, de naastbijgelegen 
haven . De -e femylje, de naaste familie, 
de fami lieleden tot wie men in de nauw
ste graad van bloedverwantschap staat. 
De -e freeuwnen , de intiemste vrienden. 
# Feur 't -, voor het naast, naar alle 
waarschijnlijkheid, hoogstwaarschijnlijk. 
Ik leeuw f eur 't - dat it lofaal wie, <Fr.> 
ik leau foar 't neist dat it tafal wie; ik 
houd het voor het meest waarschijnlijke 
dat het toeval was. To -e by, ten naaste 
bij , ongeveer. - , naai. 

nooist, [no:i st] prep. & adv. Neist, nêst; 
naast. It hus - de schuele, het huis naast, 
aan de zijde van de school. - kaster is er 
daidgraver, naast, benevens koster is hij 
grafdelver, hij is koster alsmede grafdel
ver. - in lVyk af wat <zeldz.>, <Fr.> neist 
in wike of wat; voor enkele weken, enke
le weken geleden. ...... feur. - in wyk af wat 
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het er hier nach wein, enkele weken ge
leden is hij hier nog geweest. - in wyk aJ 
wat <zeldz.>, over een week of wat. --> 

ieuwr. - in wyk aJ wat motte wy it nach 
maar 'reis besjain, over enkele weken 
moeten we het nog maar eens bekijken. # 
Hy is der gled -, hij zit er volkomen 
naast, hij heeft het glad mi s. --> jaun. 

'nooiste, [no. l sta] s. m., -no Neiste; naaste, 
medemens. 

'nooisteliefde, s.m. Neisteleafde; naasten
liefde. 

'nooister, [no. l star] s.f., -s. Naaister ; naai
ster. 

'nooistfunje, v. <zeldz.> . Neistumje; na
mokken. 

'nooiswylje, v. Neiswylje; de laatste pluk
jes hooi bijeenharken (bij het hooien). 

nooi't, conj ., --> nooidat. 
'nooitaim, s. m. <zeldz.>. Neiteam ; nage

slacht. --> nooigeslacht, taim. 
'nooitinke, onregelm. v. Neitinke; naden

ken. Naai lang -n, na lang nadenken, na 
er lang over nagedacht te hebben. Son
der derby naai ta tinken , zonder erbij na 
te denken, zonder de mogelijke gevolgen 
en consequenties ervan te overwegen. # -
ieuwr, nadenken over. 

'nooitóle, v. Neitelle; natellen. 
'nooitrilje, v. Neitrilje; natrillen. 
'nooiweidje, v. Neiweidzje; na de hooioogst 

beweiden, laten begrazen (van grasland). 
'nooiwerking, -[vErkIl) ] s.m., -en. Nei 

wurking; nawerki ng. 
'nooiwerkje, v. Nei-arbeidzje, neiwurkje; 

nawerken. 
'nooiwiize, (st.)v. Neiwize; nawijzen. 
'nooiwinter, s.m. Neiwinter; nawin ter. 
noom, --> nimme. 
Noor, [no. ar] s. m., Noren. Noar; Noor, in

woner van Noorwegen. 
'Noormannen, s.plur. Noarmannen; Noor

mannen, Skandinavische krijgers die in 
de middeleeuwen de kustlanden van Eu
ropa teisterden. 

Noors, [no.a(r)s] s.n. & adj . Noarsk; Noors. 
(It) - is in meujen taal, (het) Noors is een 
mooie taal. De -e taal, de Noorse taal. 

'Noorwegen, nom.prop. Noarwegen; Noor
wegen. 

nuedje 

'noren, [no.aran] s.plur. Noaren; noren, 
schaatsen naar Noors model. # Heige -, 
hoge noren . 

nóre(ste), --> narje . 
nor'maal, [norma:l] adj . & adv., -der, -st. 

Normaal; normaal. 
'noster, [nostar] s. m., -s. Noaster ; neus

vleugel. 
'nostergat, s.n . Noastergat; neusgat. - , 

nostriis. 
'nostriIs, [nostrU(t)s] s.plur. <zeldz.>. 

Noasters; neusgaten (vgl. Engels nostril 
'neusgat; neusvleugel'). --> nostergat. 

not, [not] s. n. Nut; nut. # (Gin) - dwaan , 
<Fr.> (gi in) nut dwaan; (geen) nut heb
ben, (niet) van nut zijn. Tat - .... , nuttig. 
Ik hew myn tiid tat - besteed, ik heb mijn 
tijd nuttig besteed. 

no'taris, [no:ta: ras] s. m., -sen. Notaris; 
notari s. 

no'teerje, [no:tl. arja] v., notere, notere. 
Notearje; noteren. 

'notsje, v., --> natte. 
'notte, [nota] v., natte, not; 'notsje, [not

sja] v., notse, notse. Nutsje, nutte; nutten, 
nut afwerpen, baten. # - Jeur, ta, <Fr.> 
nutte ta ; dienen voor, strekken tot. It not, 
notse neume Jeur, ta, het is nergens toe 
nut, het dient nergens voor, het is ner
gens goed voor. 

'nottich, [notax] adj. & adv. Nuttich; nut
ti g. 

no'vimber, [no:vlmbar] s.m., -s. Novim-
ber; november. 

n't, adv. , --> net. 
nu, adv., --> ne. 
mied, [nü .at] s.m ., -en [nü .adan). Noed; 

zorg, zorgen. Sawat jeeuwt heel wat -, 
zoiets geeft heel veel zorgen. # Yn - sitte, 
wazze (ieuwr), <Fr.> yn noed sitte (oer); 
zich zorgen maken (over). - ha~VllIe, zich 
zorgen maken. Wat hie 'k in -I, wat 
maakte ik me een zorgen! Hew maar gin 
-, <Fr.> haw mar gii n noed; maak je 
maar geen zorgen. - sta in Jeur, <Fr.> 
noed stean fan , foar ; (grote) zorg dragen 
voor. De hueder stie - Jeur syn schiepe, 
de herder draagt zorg voor zijn schapen. 

'nuedje, [nü .adja] v., nuede, nûede. Noed
zje; zorg dragen voor. 



nuedlik 

'nuedlik, [nü.adlak] adj . oedlik; gevaar
lijk, hachelijk, ri skant (en daardoor re
den tot zorg gevend). 

'nuegje, [nü.agja] v., nûege, nûege. Noeg
je; genoegen, genoeg zijn , bevredi gen; 
ook voor: passen, schikken . Hy docht 
nooi 't it him nûege, hij doet naar hem 
goeddunkt, naar hij nodig of wenselijk 
acht. Oles wat my maar - kin, is nooi, 
alles wat goed voor mij is, is nabij (Jett .: 
aan alles wat nabij is, heb ik meer dan 
genoeg) . Wy gaie derhanne, as it ûs mie
ge, wij gaan erheen als het ons past, 
schikt. Dà nûege it my net, toen paste, 
schikte het me niet. -> póse. 

nul, [nöl] num . & s. m. , -len. Nul ; nul. W:y 
hewwe - ieuwrheeuwden, wij hebben er 
nul overgehouden. It getal hûndert 
schrieL/we WY mooi twa -len, het getal 
honderd schrijven we met twee nullen. # 
Bope, eeuwnder -, boven , onder nul , bo
ven, onder het vriespunt. 

'nulpunt, s. n. Nulpunt ; nulpunt. 
Nut, [nöt] s.n. Nut ; Nut, (departement van) 

de Maatschappij tot ut van het Alge
meen. 

nu't, conj. , -> ne 't. 
nut, [nüt] s.f. , -te. Nut ; noot, vrucht van de 

notenboom . -> geef 
'nut jen, [nütjan] s. n. , nûtjes [nütjas]. Tom

ke; tjiftjaf, winterkoninkje. - } aiste
wiin(s)fieuwl, krakkenût, tomelid. 

'Nutsjaune, [nöts]- s. m. utsjûn ; utsa
vond, avondbijeenkomst van een depar
tement van het Nut. 

'nuttebaim, [nüta]- s. m. utebeam; noten
boom. 

'nuttedap, [nüta]- s. m. Nutedop, nutsdop; 
notendop. - } bast. 

'nutteheeuwt, [nüta]- s. n. utehout, nute
beamshout; notenhout, notenbomenhout. 

364 

'nutteheeuwten, [nüta]- adj. utehouten, 
nutebeamshouten; notenhouten, noten
bomenhouten. 

'nuttekröker, [nüta]- s.m., -s. utekrea
ker; notenkraker. 

nuttemus'kait, [nütamöskal t] , [nütamas-
kal t] s. m. utemuskaat, nutemuskeat; 
nootmuskaat, notenmuskaat. 

'nuver, [nü: var] adj . & adv. , -der, -st. 
<Fr. :> uver (niet in bet. 4). 1. raar, 
vreemd, eigenaardig. Dat is tach -, dat is 
toch raar, vreemd. Wat kin in minsk al -
wat mooimetje!, wat kan een mens, wat 
kun je toch vreemde dingen meemaken! 
Ben kinne der - by komme, kinderen kun
nen er vreemd bij komen , kinderen kun
nen de gekste dingen bedenken, doen , 
zeggen. - dwaan, vreemd doen, zich 
vreemd, eigenaardig gedragen. In -en 
ien, <Fr.> in nuveren ien ; een rare, 
vreemde snaak, snuiter, een kwast, kwi
bus. 2. bijzonder, ongewoon , opmerke
lijk. Der is mooi dat wes wat -s, er is met 
dat woord iets bijzonders, opmerkelijks 
(aan de hand). It eilanders is in -en taal, 
het Schiermonnikoogs is een bijzondere, 
opmerkelijke taal. Dat is it -ste wat deze 
dei ûs bracht het, dat is het bijzonderste, 
opmerkelijkste wat deze dag ons ge
bracht heeft. Gods werken bi/U1e -, Gods 
werken zijn wonderbaar, wonderbaarlijk. 
3. bijzonder, erg, zeer, in hoge mate. Hy 
is - eeL/wnwinnich, hij heeft bijzonder, 
erg veel heimwee (met de bijgedachte dat 
dit toch wel eigenaardig, vreemd is). -e 
meuje schilde reeën, bijzonder mooie 
schilderijen (maar dan wel van een 
schoonheid van een ongewone, vreemde 
soort). 4. knap (van uüerlijk). In - lytj 
faa m, een knap meisje (vgl. Gronings 
een nuver wicht 'een knap, mooi mei sje') . 



• 

o 
0, [0: ] in terj . 0 ; o. -, wat is dit meu-' , 0, wat 

is dit mooi ! Want, -, it is sok swier werk, 
want, 0 , het is zulk zwaa r werk. Maar, -, 
wat seich er Iilk , maar, 0 , wat keek hij 
kwaad. -, -, -, ho mot dit kOll1me ?, 0 , 0 , 0 , 

hoe za l dit komen, afl open? - Els, Pita is 
troch ir ys sake, 0 Els, Pita is door het ij s 
gezakt. -, sit der maar net ieuwr yn , 0 , zit 
daar maar niet over in , maak je daar 
maar geen zorgen over. -> heden, ja, nee . 

0, [0:] adv. In : - so, <Fr.> 0 sa, oe sa; erg, 
heel, zeer, heel erg. - so me u, spy tich , 
heel erg mooi, jammer. It het - so'n drok
ken dei wein , het is een heel erg drukke 
dag geweest. - sa g raach, dolgraag. ~ 
ach. 

obster'naat, adj ., - , opsternaaf. 
'oeIe, [uIa] s.m . Oelewapper; uil skui ken. 

Do gOffe -, do moste wyzer wazze , jij 
groot uil skui ken, jij moet wijzer wezen. 

'oertiid, [u.ar]- s.m. « Ned.). Oertiid ; oer
tijd . 

'oester, s. m., - , ûester. 
o'faal, [o:fa:l] adj . Ovaal(sk); ovaa l. - , 

ooiformich, ooireeuwn. 
'offer, [ofar] s.n ., os. Offer ; offer. # In -, -s 

bringe (oon), een offer, offers brengen 
(aan). 

'offerje, [ofarja] v., offere, offere. Offerje; 
offeren. 

'offerkist, s. f. Offerki ste; offerki st. 
orsier, [ofsi.ar] s.m., -eli . Ofsier; offi cier. 
o'iif, [o:i:f] s.m ., oiiven [o:i: van]. Ojyf-

skaaf; ojiefschaaf. - , oiifschaaf 
o'iifschaaf, s.f. Oj yfska af; ojiefschaaf. 

oiif 
'oker, [o:kar] s.m. Oker; oker. 
'okkerje, v. , -> opperj e. 
'okse, [oksa] s.m. , -no Okse; os, gecastreer

de sti er ; ook voor: stomkop, sufferd, suk
kel. (Do) gO ffe -, (j ij) grote sufferd, suk
kel. 

ok'tober, [okto:bar] s.m., os. Oktober ; ok
tober. 

ö!(e), - , al. 

'ölebeide, [:): Ia] -; 'allebeide, [ala]
<zeldz.>; nU111. Allebeide; allebeide. --} 
twa . 

'öleger, num. & adv., , alegerre. 
'ölegerre, [:) :lagEra]; 'öleger, [:): lagu] ; 'al

legerre, [alagEra] <zeldz.> ; 'alleger, 
[alagEr] <zeldz.>; num. & adv. Alle
gear(re); a ll emaal. Jà gingen - op reis, -
g ingen se op reis, zij gingen allemaal, 
all en op reis, allemaal, allen gingen ze 
op reis. Wy, jimme, j à -, wij , jullie, zij 
allemaal, ieder van ons, jull ie, hen. Us 
tank oon - dà't mooihûelpen hewwe, onze 
dank aan allen die mee hebben geholpen. 
Hy is de slimste fa n -, hij is de ergste van 
allemaal. Dat is ûs - wal bekind, dat is 
ons allemaa l wel bekend, al die dingen 
zijn ons wel bekend . As er dat - wist hie 
. .. , als hij dat all emaa l geweten had ... 
Wy hewwe it - opmake, wij hebben het al
lemaal opgemaakt, wij hebben het hele
maal opgemaakt. 't Wie - net f an 'r baste , 
het was allemaa l, alles niet van de beste 
kwaliteit. ft wiene - Iytje stokken sûkkela, 
het waren allemaal kleine stukjes choco
la, het bestond uit een (grote) hoeveel
heid klei ne stukjes chocola. Wat het er 
jiml11e - f ertald ?, wat heeft hij julli e alle
maal verte ld ?, wat heeft hjj jullie zo al 
verteld? Der leit - dros , daar ligt alle
maal, een hele hoop vuil(ni s), rommel. 

'ölemansfreeuwn, s.m ., -> allemans
f reeuwn. 

'ölemeugentich, b: lamö:gantax]; 'alle
meugentich, [alamö:gantax]; adj . & 
interj . <zeldz.>. Al(le)machtich ; alle
machtig. 

öle'rnint, s. n., , allemint. 
'ölerhande, [:) :Iarhanda] adj . Alderhande; 

allerhande, allerl ei. Hy het - konsten , hij 
heeft allerhande, allerlei fr atsen . -> al
de rhaunde . 

'öles, b :las] pron .indef. Alles; alles . - is 
op , alles is op, er is niets over. Dat is -
wat ik wet, dat is all es wat ik (ervan) 



olesiiter 

weet, meer weet ik (er) niet (van). Der 
klinkt in stim bope - ut, er klinkt een 
stem boven alles, boven alle andere ge
luiden uit. Yn f ebrewarris is - al f e rh iers, 
in februari is alles al verhuurd, in febru
ari zijn alle kamers, alle appartementen 
al verh uurd. - greut en bleut wier, alles, 
de hele natuur groeit en bloeit weer. - is 
op 'e baan, alles, iedereen is in de weer. 
Dat, dit -, dat, dit a ll es, dat, dit allemaa l, 
al die, deze dingen. It is - feurby, het is 
alles, allemaal voorbij . Hy strûnt - oof, 
<Fr.> hy strunt alles of; hij loopt overal 
speurend rond (om iets van zijn gading 
te vinden). De Iytj roont my - afternaai, 
het kleintje loopt me alles, overal achter
na. # Fan -, van alles, allerlei zaken. It is 
fa n - wat, het is van alles wat, het is een 
grote verscheidenheid van zaken. (Fan) -
en nach wat, van alles en nog wat, een 
grote verscheidenheid van zaken. Ieuwr -
en nach wat prate, over van alles en nog 
wat, over koetjes en kalfjes praten. It is 
yn 'e winter bytiiden net - om op in ei
laun to winjen, het is in de winter soms 
niet alles, het is in de winter soms geen 
pretje op een eiland te wonen. Is dit ne 
- ?, is dit nu alles (hebben we ons hier nu 
zo druk om gemaakt, hebben we hier nu 
zo lang op gewacbt, enz. )? Jo is syn -, 
zij is zijn alles, zij is al wat voor hem van 
waarde is. --> al. 

'ölesiiter, s.m. Allesiter; alleseter, omni
voor. 

o'liif, [o:li :f] s.m., oliiven [o: li :van]. Olii f; 
olijf. 

'oltjen, [oltjan] ; 'ooit jen, [o: ltjan] ; s.n. (al
leen in combinatie met het art. in ). Slû
gert, deade sûcb ; slome duikelaar, sloom
pie, sufferd, sukkel (van een vrouw ge
zegd). It is in (aud) -, zij is een slome 
duikelaar. - ) soeksak. 

ölto'mets, adv., --> altomets. 
om, [om] prep. & adv. Om; om. Der staie 

bimmen - it hûs, er staan bomen om, 
rondom bet buis. Wy sieten - it (hed)
jjûer, wij zaten om, rondom het (haard)
vuur. In iizderen bjaun - in heeu~vten 
tjail, een ijzeren band om een houten 
wiel, een houten wiel met een ijzeren 

366 

band erom heen. - fi if ieulVre, - hail njue
gen , om vijf uur, om half negen. - deze 
ti id , om, omstreeks deze tijd. - krystt iid, 
rond Kerst. Hy is - de santien j ier, hij is 
rond de zeventien jaar , hij is ongeveer 
zeventien jaar. Fale jued komme op it 
ei/mtn - de rast, veel mensen komen op 
Schiermonnikoog om, vanwege de rust. -
hill1 kinne wy ne wal ophaude, om hem, 
wat hem betreft, kunnen we nu wel op
houden. Hy ging der op ût - to sjain aft 
der aik wat oonspeeld wie, hij ging erop 
uit om te zien, met de bedoeling te zien 
of er ook iets aangespoeld was. Dà pa i
den binne - to keu/jen, die paden zijn om 
te wandelen, die paden zijn aangelegd 
met de bedoelin g dat erop gewandeld 
wordt. Hy roonde naai afte ren - wat 
heeulVf, hij liep naar achteren om wat 
hout, met de bedoeling wat hout te halen. 
Wy motte de f atten heich optille - net to 
knoffeljen , wij moeten de benen hoog op
ti lIen om, ten einde niet te struikelen . -
him gin fertriet to dwaan, heeL/wd se har 
stil , om, ten einde hem geen verdriet te 
doen, hield ze zich stil. Ik j ûech it my net 
aan tiid, maar, - eerlik to wazzen, ik hie 
der aik gin sin aan, ik had geen tijd, 
maar, om eerlijk te zijn , ik had er ook 
geen zin in , ik zeg dit om, ten einde eer
lijk te bekennen dat ik er ook geen zin in 
had. Wy haude in eksersytsje, - it 'reis 
mooi in fra imd wes to sezen, wij houden 
een exercitie, om het eens met een 
vreemd woord te zeggen, laat ik hiervoor 
eens een vreemd woord gebruiken . - wier 
op dyn fraaclt da l to kommen, dat M ek 
hew ik net, om weer op jouw vraag terug 
te komen, dat boek heb ik niet, weer op 
jouw vraag terugkomend, kan ik je zeg
gen, dat ik dat boek niet heb. Jo is to 
aud, j ong - sowat to dwaan, - sOH/at to 
dwaan is se to aud, jong , zij is te oud, 
jong om zoiets te doen, om zoiets te doen 
is ze te oud, jong. Wy f riegje jimme (-) ro 
avanseerjen , wij vragen jullie (om) voort 
te maken, op te schieten. Ir faa lt net mooi 
(-) stain to blieuwen, het valt niet mee 
(om) te blijven staan. Wy hewwe be
slatten (-) net mooi ra gain, wij hebben 
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besloten (om) niet mee te gaan. Ha 
kueste ne sa dom wazze (-) dat ta sezen, 
hoe kon je nu zo dom zijn (om) dat te 
zeggen. It wie syn geweunte net (-) der
ieuwr ta praten, het was zijn gewoonte 
ni et (om) erover te spreken . In lakken -
hawwe, een laken om hebben , een laken 
om zijn , haar lijf hebben. Wier in dei -, 
weer een dag om, voorbij . De tiid is -, de 
tijd is om, verstreken . De tafel róke -, de 
tafel raakte om, omver. De wiin is -, de 
wind is om, de wind is gedraaid, is van 
richting veranderd . drooie. 11 laun is, 
mot -, het land is (om)geploegd, moet 
(om)geploegd worden . De tieuwn is, mot 
om, de tuin is (om)gespit, de tuin moet 
(om)gespit worden. # Friegje, smeke, 
schrippe, strydje - ... , vragen, smeken, 
ingespannen werken , strijden om ... , door 
vragen , smeken, ingespannen werken, 
strijden ... willen verkrijgen . In fraa ch, 
rup, schreeuw, slryd om ... , een vraag, 
roep, schreeuw, strijd om ... , een vraag, 
roep, schreeuw, strijd door middel waar
van men ... wil verkrijgen. - ... hanne, -
... heer .... , om .. . heen, rond(om) ... (zie 
ook om .. . la hierna). Sjai maar 'reis 
gued - dy hanne, kijk maar eens goed om 
je heen. Heel stil komen wy - har hanne, 
heel stil kwamen wij om haar heen, 
rondom haar staan. In wooi - it darp han
ne, een weg rond het dorp . De eermen -
ien hanne slaan, zijn , haar armen om ie
mand heen slaan . Der kiste net - hanne, 
daar kun je niet om heen , daar kun je 
niet onder uit , aan die verplichting kun je 
je niet onttrekken . - ... om, - ... oon, - ... 
reeuwn, - ... ut <zeldz.>, via ... (m.b.t. 
windrichtingen). - 'e aist, nood -, - 'e 
aist, nood oon, om de oost, om de noord, 
oostwaarts, noordwaarts. - wast reeuwn, 
om de west, westwaarts. - aist wooi, uit 
het oosten . Om ... la <zeldz.>, <Fr.> om 
.. ta ; om ... heen , rond(om) ... (zie ook 
om ... hanne hiervoor). De ben stuegen 
der - ta, <Fr.> de bern stiene der om ta ; 
de kinderen stonden er om been . Der - ta 
gain, <Fr.> om en ta gean ; toegaan . It 
gie der slim - ta , er gebeuren erge din
gen. - de eeuwre .. . , om de andere ... , tel-

omdaunsje 

ken s één ... overslaand. - de eeuwre dei, 
freed , om de andere dag, vrijdag, telkens 
de ene dag, vrijdag wel en de andere niet. 
... - ... <zeldz.>, ... na ... -> nooi. Bied -
bIed, pail - pail, stien - stien, tut - tut, 
blad na blad, paal na paal, steen na steen , 
kus na kus. Beurt - beurt, - 'e beurt, -
beurten, om de beurt, bij beurten , beur
telings. Fuet - fue t, voetje voor voetje. - it 
heichste, heste, om het hoogst, snelst. - ) 
oof 

'omarmje, v. Omearmoedzje; steeds kla
gen, zeuren . Hy arme maar wat om, hij 
klaagt, zeurt steeds maar. -> armje. 

'ombaffelje, v. Omsjouwe; rondsjouwen 
(met vuile voeten of schoenen). 

'ombatse, v. Ombatse; rondplassen, zich 
plassend, plonzend bewegen (door). Yn it 
watter -, in het water (rond)plassen , door 
het water plonzen. -> omtjaskje . Mooi 
watter -, met water plassen, tamelijk ruw 
met water spelen (en daarbij veel mor
sen). 

'ombeeld, s.n., - ) oombeeld. 
'ombeile, v. Omwyldzje, omhûntheie; 

ronddollen. De ben beile yn it saun om, 
de kinderen dollen in het zand rond. 

ombeure, -> omburje. 
om'beurje, v. , - ) ombUlje. 
'ombringe, onregelm.v. Ombringe; om

brengen, om het leven brengen , doden . 
'ombuge, v. Ombûge; ombuigen . 
om'burje, v., ombeure, ombeure; om-

, 'beurje, v., ombeure, ombeure. Beboard
zje, omboardzje, omboarje; omboorden , 
als een boord omgeven. De dune omburje 
ir eilaun yn 't nood, de duinen omboor
den Schiermonnikoog in het noorden. -+ 

omsimje. 
'omdalkje, v. Omdoarmje, omswalkje; 

ronddolen, rondzwerven . -> dalkje. 
om'dat; om't, [om(p)t]; conj. (onderschik

kend). Omdat, om't; omdat. Omdatsta, 
om'tsta [om(p)sto) , omdatste, om'tste 
[om(p)sta) dit dien heste, ... , omdat jij , je 
dit gedaan hebt, ... Dat komt, koom, om
dat ... , dat komt, kwam , doordat ... -> 

trochdat. 
'omdaunsje, v. Omdûn sje; ronddan sen, 

dansend rondspringen. De ben daunsje 
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maar wat om, de kinderen dansen , hup
pelen maar wat rond. Brimse en fele 
daunsje yn it sonjiet om, wespen en 
vlinders dansen in het zonlicht rond. It 
lam daunse by syn mem om, het lam hup
pelt bij zijn moeder rond. 

'omdrage, st.v. Omdrage; omdragen. Wat 
yn dyn hers -, iets met zich omdragen, 
een besef of een psychi sche last voort
durend bij zich hebben . 

'omdraie, v. Omdrale, omdreule; omtreu
zelen, treuzelend, besluiteloos rondlopen. 
- , omfyrnelje, ommale, ol17sangerje, 0117-

seure. 
'omdrieuwe, st. v. Omdriuwe; ronddrijven, 

her- en derwaarts drijven. It schip 
dreeuwn yn it mynefjild om, het schip 
dreef in het mijnenveld rond. Der drieu
we wat mege op 'e supe om, er drij ven 
enkele muggen op de karnemelk rond. 

'omdrooie (dy), v. (Ji n) omdraaie; (zich) 
omdraaien. 

'omdwaan, onregelm.v. Omdwaan ; om
doen. Jà duegen him in purperen maun
tel 0117 , zij deden hem een purperen 
mantel om. 

'omdwylje, v. Omdwylje, omdwelmje; 
ronddolen , ronddwalen . Hy dwiile yn 'e 
tjald om, hij doolt, dwaalt in de kou 
rond. - , reeulVndwylje. 

om'eerming, -[I.armItJ] s. m., -en. Om
earming; omarming, omhelzing. 

om'eermje, -[I.armja] v. , omeerme, 0112-

eenne. Omearm(k)je; omarmen; inz. 
voor: omhelzen, met de armen omsluiten 
(als teken van liefde). 

'omer, [o:mar] s.m. , -s. Amer; emmer. 
'omerfol, s. n. Amerfol ; emmer, zoveel een 

emmer kan bevatten. In - mulke, watter, 
een emmer melk, water. 

'omfale, st. v. Omfalle; omvallen. ~ 

faal-om. 
'omfang, s. m. Omfang; omvang, omtrek, 

afmeting. 
om'fatje, v. *. Omfetsje; omvatten. 
om'faundelje, -[fa.\;Indalja] v. , omfaundele, 

omfaundele. Omfiemje; omvademen , 
omvatten , omsluiten, omspannen. De 
jieren hewwe my omfaundele, de jaren 
hebben mij omvademd, omspannen. 
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om'fier ; om 'fiere, -[fi.ara]; adv. Omfier
ren s; ver van huis, in den vreemde. De 
jued dà 't - binne, de mensen die ver van 
hui s zijn (bij v. op zee). - , fier . 

om'fier, adv. <zeldz.>. Omfier, om; om
ver, ondersteboven . - fo re, lukke, slaan, 
smyte, etc., omvervaren, omvertrekken, 
omverslaan, omvergooien, etc. (in het 
Sch iermonn ikoogs zijn omfore, omlûkke, 
omslaan, omsmyte, etc. gebrui kelijker). 
--> om .. 

om'fiere, adv., --> omfier. 
'omfymelje, v. Omdreutelje, omseamelje; 

treuzelend, besluiteloos rondlopen. --> 

omdrale, ommale, omsangerje, omseure. 
'omfyterje, v. Omfiterje; rondjagen, her-

en derwaarts snellen. 
'omfjain, onregelm.v. Omfleane; omvlie

gen; ook voor: omvervliegen. De dagen 
binne ornjlein, de dagen zijn omgevlo
gen, de dagen zijn zeer snel voorbij
gegaan. De tiid fjocht om, de tijd vliegt 
om, de tijd verstrijkt zeer snel. Ik hew de 
hele de i omjlein, ik heb me de gehele dag 
her- en derwaarts gehaast (zonder voor 
mijn gevoel iets nuttigs te verri chten). 
reeuwnfjain. In stuel -, een stoel om(ver)
vliegen, een stoel in de haast omverlo
pen. 

'omföre, st.v. Omfarre; omvaren (rond
varen, her- en derwaarts varen; langs een 
omweg varen ; omvervaren ). Hy het jie
ren op see omfairen, hij heeft jaren op 
zee rondgevaren . Wy mosten in ieuwn -, 
we moesten een eind omvaren , langs een 
omweg varen. Hy het dà pellen omfairen, 
hij heeft die palen om(ver)gevaren . 

'omfrosselje, v. Omskeuvelje, omskaaie; 
rondscharrelen, zonder doel rondlopen. 
- , reeuwnfrosselje, omgnuskje, omschar
relje, omlVimmelje. 

'omgain, onregelm .v. Omgean ; omgaan. 
Deze dei is jluch omgien, deze dag is 
vlug, snel omgegaan , voorbijgegaan. De 
wiin is omgien, de wind is gedraaid, is 
van richting veranderd. leuwr de brau
ning gie de deud om, over de branding 
waart de dood rond. Jo wil ny te wat der 
olegerre omgie, zij wi l weten wat er al
lemaal omgaat, gebeurt. Wat sue der yn 
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har - ?, wat zou er in hen omgaan, wat 
zou er zich in hun innerl ijk allemaa l af
spelen ? Yn dy saak gie fo le om, in die 
zaak gaat veel om , het is daar druk, er 
wordt veel verkocht. Feursichtich, 
eeulVrs gie de tafel nach om, voorzichtig, 
anders gaat, valt de tafel nog om. # -
mooi, omgaan met, verkeren met. Hy kin 
gûed mooi hen -, hij kan goed met kin
deren omgaan . 

'omgn6skje; 'omgn6sselje; v. Omskar
relje; rondscharrelen, zonder doel rond
lopen. Hy gnûske, gnûssele der wat om, 
hij scharrelt daar zo'n beetje rond. -> 

gnûskje, omfrosselje, omscharrelje, om
wimmelje. 

'omgn6sselje, v. , - , omgnûskje. 
'omgong, s. m. Omgong; omgang; ook 

voor: de gang van de lijkstoet rondom 
het kerkhof (bij een begrafenis) . # - /ww
we mooi, omgang hebben met, omgaan, 
verkeren met. De gryp het hier sà'n -, 
<Fr.> de gryp giet hji r om, elk hat hjir de 
gryp, dat is sa' n omgong; de griep heerst 
hier. 

'omgongstaal, s.m. Omgongstaal; om
gangstaal, de dagelijkse spreektaal. 

'omgrieme, v. Omgrieme; modderen, 
knoeien, onbekwaam en/of onbeholpen te 
werk gaan. 

'omgroffelje, v. In : - yn ... , rommelen, 
graaien, (rond)grabbelen in ... Hy grof
fele yn 'e spykerhak om, hij graaide, 
rommelde in de spijkerbak, hij grabbelde 
in de spijkerbak (rond). -> groffelje. 

'omhaal, s.m. Omhaal; omhaa l. # In - fan 
wezzen hrukke, een omhaa l van woorden 
gebruiken, op een zeer omslachtige ma
nier zijn verhaal doen. 

om 'heich, adv. Omheech; omhoog. 
om'heichgain, onregelm.v. Omheechgean ; 

omhooggaan. 
'omheisterje, v. Omheisterje; zich druk 

bewegen. Hy wie de hele dei oon 't -n, hij 
was de gehele dag druk in de weer, dru k 
bezig (met all erlei karweitjes). De hen 
hewwe de hele midde yn 'e tieuwn om
heistere, de ki nderen hebben de gehele 
middag in de tuin geravot, gestoeid; de 
kinderen zijn de hele middag druk in de 

omklumje 

tuin bezig geweest (bijv. met graven). # -
mooi, trachten te klaren (van een niet ge
makkelijk karwei). Wy hewwe de hele 
mone mooi it likke dak omheistere, wij 
zijn de gehele ochtend druk bezig ge
weest met het repareren van het lekke 
dak. -> heister j e. 

'omhelje, onregelm.v. Omhelje; omhalen. 
# - feur ... , <Fr.> omhelje foar ... ; ... uit
eindelijk toch niet aandurven. Jà sue it 
dwaan, maar se is de /jeur omhole, zij 
zou het doen, maar ze durfde het uitein
delijk toch niet aan. 

'omheukerje, v. Omheukerje; sukkelen , 
een kom mervol bestaan lijden. 

'omhingje, onregelm .v. Omhingje; omhan
gen, rondh angen, doelloos en lusteloos 
ergens verkeren. 

omkaipe'ree, -[kaipere: ] s. m., -ën. Om
keaperij ; omkoperij. 

'omkaipje, (onregelm .)v. o rnkeapje; om
kopen. 

'omkappe, v. Omkapje; omkappen. 
'omkauntelje, v. Omkantelje; omkantelen, 

kantelend omvallen. 
'omkeer, s. m. Omkear; omkeer, omme

keer. 
'omkeiIe, v. Omkeil (j)e; omkeilen, omver

keilen, omsmijten. 
'omkere, v. Omkeare; omkeren. Om

keers( dj, omgekeerd. In omkeers heut, 
een omges lagen boot. # Dy -, zich om
keren, het li chaam of het hoofd achter
.waarts draaien. 

'omketse, v. Omfykje; zo maar wat kerven, 
kepen. Dà moste hier net sà -, oles komt 
op 'e flûer , je moet hier niet zo maar wat 
staan kerven, alles komt op de vloer. 

'omkeutelje, v. Omkeutelje; niet opschie
ten met het werk. 

'omklaarkje, v. In : Yn 'e pan -, de pan 
uitschrapen. -> utklaarkje. 

'omkleeuwe, v. In: Mooi ien -, <Fr.> mei 
ien omslaan ; heimelijke (en moreel ver
werpelijke) liefdesbetrekki ngen met ie
mand onderhouden. Hy kleeuwt mooi it 
hurwyf om, hij onderhoudt hei melijke 
liefdesbetrekkingen met zijn buurvrouw. 
-> omslaan. 

'omkhimje, v. Omklommerje; kleumend 
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rondlopen. 
'omkneuje, -[knö:ja] v. Omdangelje; rond

slenteren. Dà jong es kneuje de hele jau
ne op 'e streek 0 111 , die jongens slenteren 
de hele avond op straat rond. --> omschei
le, omslierkje, omswalkje. 

'omkomme, onregelm.v. Omkom me; om
komen , om het leven komen (door ge
brek of door een ongeva l). - fan hunger 
en teurst, omkomen van honger en dorst. 
It schip is fergien en de hele bemanning 
is omkomd, het schip is vergaan en de 
hele bemanning is omgekomen. 

'omkrimpe, (st. )v. Krimpe; krimpen (van 
de wind). --> krimpe, opkrimpe. 

'omkruppe, (onregelm.)v. Omkrûpe; rond
kruipen, zich kruipend her- en derwaarts 
begeven. De ben kniepen yn it saun om, 
de kinderen kropen in het zand rond. 

'omleukje, v. Omloaikje; omluieren, luie
rend rondlopen of rondhangen. 

'omlevenje, v. Oangean, wyldzje, wyldjeie; 
druk rondhollen en daarbij veel lawaai, 
herrie maken (van kinderen). -> levenje. 

'omleze, onregelm.v. Oml izze; omleggen, 
omliggen. De tieuwn -, de tu in omleg
gen , (om)spitten. - ) omsmyte. # (Net) -n 
gain, (net) - feur ... , <Fr.> (net) omlizzen 
gean, (net) omli zze foar .. . ; (niet) be
zwijken voor ... , ... (niet) uit de weg 
gaan. Driigeminten, der gaie wy net feur 
-n, der ieze wy net feu r om, dreige
menten, daar bezwijken wij niet voor. 
Feur har wezzen is er -n gien, voor haar 
woorden is hij bezweken (m.a.w. heeft 
hij anders gehandeld dan hij van plan 
was). Hy gie net -n, hy leit net om feur 
gefaar, swierichheden, hij gaat gevaar, 
moeilijkheden niet uit de weg. 

om'liech, adv. Omleech; omlaag. 
'omlUkke, (onregelm.)v. Omlûke; om

trekken, omvertrekken . 
'ommale, v. Ommale; treuzelend, beslui

teloos rondlopen. - ) omdrale, omfymelje, 
omsangerje,omseure. 

'Ommelauns, [omala. l,m(t)s] adj. Om(me)
lansk; Ommelands . # In -en reis, een 
ommelandse reis, een reis via een om
weg; vandaar ook: een lange, bezwaar
ljjke reis, tocht. 
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'ommers, [oma(r)s]; 'jommers, [joma(r)s] 
(samengetrokken ui t ja ommers) ~ ; adv. 
Ommers; immers. 

'ommeurje, v. In: - mooi, <Fr.> ommoard
zje mei ; om wurmen met, aanhoudend en 
met veel moeite met iets bezig zijn (zon
der echt te vorderen). 

'ommyterje, v. <gem.>. Ommiterje; om
mieteren. 

'omneuzje, -[nö:zja] v. neuze om, omneu
ze . In : - yn ... , <Fr.> omnoaskje yn ... ; ... 
doorneuzen, doorsnuffelen. --> omsnus
terje . 

'ompiele, v. In: - mooi, <Fr.> ompiele mei; 
bezig zijn met (zonder er veel verstand 
van te hebben en/of zonder veel te vor
deren). 

'ompluegje, v. Omploegje; omploegen. 
'omprate, v. Omprate; ompraten, (door 

praten) overreden. # Dy - Ziete, zich laten 
ompraten, overreden, overhalen. --> be
prate. 

om'raak, [omra: k] adv. Omraak; bij
zonder, in hoge mate. Wy fele it gemis -, 
wij voelen het gemi s terdege, (heel) erg. 
Jo het har - wórsd, zij heeft zich ge
weldig geweerd. De spyljued spiilen -, de 
speellui speelden er op los. 

'omraigje, v. Omreagje; met een zwaai
ende beweging omgooien, omwerpen 
(veelal onopzettelijk). 

'omrakkenje, v. Omrekkenje; omrekenen. 
'omrere, v. Omriere; omroeren. 
'omreuper, s. m., --> omrupper. 
'omriide, onregelm.v. Omride; omrijden, 

rondrijden (in bet. 1). 1. her- en der
waarts rijden. --> reeuwnriide. 2. langs 
een omweg rijden. 3. omverrijden. 

'omrolje, v. Omrölje; omrollen. # Dy -, 
zich omrollen, zich omwentelen. 

'omrone, v. Omrinne; onllopen, rondlopen 
(in bet. 1). 1. her- en derwaarts lopen. -> 

reeuwnrone. Wy hewwe der wat om
mond, wij hebben daar wat rondgelopen. 
2. langs een omweg lopen. Jimme m ne 
so in heel ieuwn om, jullie lopen zo een 
heel eind om. 3. van ri chting veranderen 
(van de wind). De wiin is fannach t om
mond, de wind is vannacht omgelopen . 
4. omverlopen. It aud minsk wes 0 112-
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roond, de oude vrouw werd om(ver)gelo
pen. 

'omroonder, -[ro:ndar] s.m. , -s. OIminder, 
kuorkerinder; marskramer. - } kypkairel . 

'omruggelje, v. Omrûgelje; achter elkaar 
omvallen (van losse, niet al te grote voor
werpen). 

'omrulje, v. Omroalje; omruilen. 
'omrup, s.m. Omrop; onu-oep. 
'omruppe, v. Onu-oppe; omroepen. -> bel, 

oofwyte, schel. 
'omrupper, -[röpar] ; 'omreuper, -[rö:par] 

<zeldz.>; s. m., -s. Omropper; omroeper. 
'omsangerje, v. Omsangerje; treuzelend, 

besluiteloos rondlopen . - } omdrale, 01'11.

fymelje, ommale, omseure. 
'omsat, -[sat] s.m. , -ten. Omset; omzet. 
'omsatte, v. Omsette; omzetten. # A yn B -, 

A in B omzetten, veranderen. 
'omscharrelje, v. Omskarrelje; rondschar

relen , zonder doel rondlopen. - } omgnus
kje, omfrosselje, omwimmelje. 

'omscheiJe, v. Omdangelje, omsuiskje; 
rondslenteren. Dà jonges scheile de hele 
jaune op 'e streek om, die jongens slente
ren de hele avond op straat rond. - } 01'11 -

kneuje, omslierkje, omswalkje. 
'omschikke, v. Omskikke; omschikken , 

opschuiven (van een vaste zÎt- of staan
plaats). 

om'schrieuwe, st. v. Omskriuwe; omschrij
ven. 

om'schrieuwing, -[sxri .\;lII)] s.m., -en. Om
skriuwing; omschrijving. 

'omschrippe, v. Omskreppe; voordurend 
(nu eens hier, dan weer daar) druk bezig 
zijn. Yn hus -, in huis druk bezig zijn met 
allerlei karweitjes. 

'omseure, v. Omseure; treuzelend, beslui
teloos rondlopen . -> omdrale, omfymelje, 
ommale, omsangelje . 

'omseze, onregelm.v. Omsizze; omzeggen, 
aanzeggen, huis aan huis mondeling me
dedelen (inz. iemands overlijden). - } 
reeuwnseze. 

'omsezer, -[se:zar] s.m., -s. Omsizzer; aan
spreker, aanzegger. -> daidbidder, leed
oonsezer, oonsezer. 

'omsimje, v. Omseamje; omzomen, een 
zoom naaien om. In dûek, lakken -, een 

omslypje 

doek, laken omzomen. 
om'simje, v. Beseamje; omzomen , omboor

den, als een zoom omgeven . - } leujer
dom,omburje. 

'omsjain, onregelm.v. Omsjen ; omkijken, 
omzien. # - nooi, omkijken naar, aan
dacht hebben voor, zich bekommeren 
om. - } opsjain. 

'omsjeeuwe, v. Omsjouwe; rondsjouwen, 
her- en derwaarts sjouwen. - } reeuwn
sjeeuwe. 

'omslaan, onregelm.v. Omslaan ; omslaan . 
In pai! -, een paal omslaan, omverslaan. 
De bledsyde -, de bladzijde omslaan, om
vouwen. Jà hie gau in dûek omslooin, zij 
had gauw een doek omgeslagen, om zich 
heen geslagen. De hueke -, de hoek om
slaan, de hoek om komen. It I,veer is om
slooin, het weer is omgeslagen, veran
derd . De beut sluech om, de boot sloeg 
om, kapseisde. Ik hew fandei luS wat 
omslooin, <Fr.> ik haw hjoed thus wat 
omslein; ik ben vandaag thuis geweest en 
heb daar allerlei kleine karweitjes ge
daan. -> omtjoterje. # Mooi ien -, <Fr.> 
mei ien omslaan; met iemand omgaan, 
met iemand betrekkingen onderbouden 
(in negatieve zin) . -> omkleeuwe. Astà 
nach langer mooi dat dronken folk 
omslachste, wil ik gin gedwaante mair 
mooi dy hawwe, als jij nog langer met die 
dronkelappen omgaat, wil ik niets meer 
met je te maken hebben. Mooi huere -, 
naar de hoeren lopen. 

'omslaeh, s. m. Omslach; omslag, veran
dering. In - fan it weer, een omslag, ver
andering van het weer. 

'omslachduek, s.m. Omslachdoek; omslag
doek. 

om'slachtich, -[släxtax] adj. & adv. Om
slachtich ; omslachtig . 

'omslierkje, v. Omdangelje; rondslenteren. 
Dà jong es slierkje de hele jaune op 'e 
streek om, die jongens slenteren de hele 
avond op straat rond. - } omkneuje, om
scheile, omswalkje. 

'omslingerje, v. Omslinge; omnaaien (om 
rafelen tevoorkomen). --> oofslingerje, 
slinge. 

'omslypje, v. In: - nwoi .. . , <Fr.> omslepe 



omslurte 

mei ... ; met ... rondsIepen , met .. . zeulen. 
---> omtooie. 

om'shJtte, st. v. Beslute; omsluiten, aan alle 
kanten ol111·i ngen. - , besluffe. 

'omsmyte, onregelm.v. Omsmite; omgooi
en, omwerpen, omsmij ten. lnfaas, gles-, 
een vaas, glas om(ver)sm ijten, om(ver)
gooien. De rieuwn -, <Fr.> de tun om
smite; de tuin (om)spitten. ' omleze . - , 
nier. 

'omsnüsterje, -[snüsterje] v. , smisrere om, 
omsnustere. In : - yn ... , <Fr.> omnoaskje 
yn ... ; ... doorneuzen, doorsnuffelen. 
omneuzje . 

'omspele, v. Omspiele; omspoelen, aan alle 
kanten schoonmaken met water (van 
fl essen en vaatwerk). 

'omspenze, v., omspukje. 
'omspukje; 'omspenze, <zeldz.>; v. Om

spoekje; rondspoken, als een spook rond
waren. ---> spukje. 

'omstain, onregelm.v. Omstean; omstaan. 
# - Zere, <Fr.> omstean leare; (uit nood
zaak) aan een minder aangenaam leven 
wennen. 

om'stainer, s.m., - , omstander. 
'omstander, -[stander] ; 'omstainer, -[stal

ner] <zeldz.>; s.m. (meestal in bet meer
voud), -s. Omstanner; omstander. 

om'standichheid, -[standexh8.1 t] s.m. 
(meestal in het meervoud), -heden -[he:
den] . Omstannichheid; omstandigheid. 

'omstipper, -[stIper] s.m., -s. Omstipper; 
leegloper, nietsdoender; ook voor: zwerf
hond, zwerfkat. ---> leechroonder, 0/11-

swiin(d)er, stippe . 
'omstreeks, -[stre:ks] prep. «Ned.). Om .. . 

hinne; omstreeks (m.b.t. de tijd). ---> om. 
om'strydje, v. , ---> omtsfl),dje. 
'omstrUnne, v. Omstrune; omzwerven, rond

zwerven; inz. voor: speurend en luiste
rend rondsluipen. ---> reeuwnstrunne. 

'omswalkje, v. Omswalkje; omzwalken, 
omzwerven , rondzwalken , rondzwerven ; 
ook voor: rondslenteren. ---> omkneuje, 
omscheile, omslierkje. Hy het jieren op 
see omswalke, bij heeft jaren op zee om
gezwalkt, rondgezwalkt. Dà jong es 
swalkje de hele jaune op 'e streek om, die 
jongens slenteren de hele avond op straat 
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rond. ---> reeuwnswalkje. 
'omswiin(d)er, -[syi:n (d)er] s. m., -s. Om

stipper, ombongelder; leegloper, niets
doender ; ook voor: zwerfhond, zwerfkat. 
---> leechroonder, omstipper. 

'omswiine, st.v. <Fr.:> Omswine. 1. om
zwerven , rondzwerven. 2. omslingeren, 
rondslingeren, hier en daar verspreid 
liggen (van losse voorwerpen, die zo het 
gevaar lopen te verd wijnen). - , swiine . 

'omswomme, v. Omswimme; omzwem
men, rondzwemmen. 

'omswooie, v. <Fr. :> Omswaaie. 1. om
zwaaien . 2. omdraaien , van opvattingen 
en overtuiging veranderen. Nooi dat 
eeulVngemak wied er helendal omswooid, 
na dat ongeval was hij helemaal omge
draaid, van opvattingen veranderd. 

om't, conj. , - , omdat. 
omt-, [om(p)t]- ; ont-, [ont]-; eeuwnt-, 

[8.ynt]- '" ; pref. ûnt-; ont-. 
omt'aarding, -[a:(r)dlIJ] s.m. Untaarding; 

ontaarding. 
omt'aardje, v. Untaardzje; ontaarden. 

Omtaarde(d), ontaard. 
'omtappe, -[tape] v. , rapte 0/11, omtapt. In: 

- mooi, <Fr.> ompakke, omtoppe mei ; 
voortdurend tobben, piekeren over. ---> 

omrjolpe, omrjuere . 
omtbeers(d(e», ---> omtbere. 
omt'bere, [om(b)dbI.era] v. « Ned.), omt

beersde [om(b)dbI.ezde], omrbeers(d) 
[om(b)dbI.es(t)]. Misse; ontberen. ---> mis
se. 

omt'bering, [om(b)dbI.erIlJ] s.m., -en. Ge
mis, Jijen; ontbering. 

omt'biine, st.v. Untbine; ontbinden . 
omt'brakke, onregelm.v. Untbrekke, mis

se; ontbreken . De omtbrakkene, omrbrak
kende bledsyden, de ontbrekende bladzij
den. 

omtbrakkene, ---> omtbrakke. 
omt'dekke, v. Untdekke; ontdekken. 
omt'dien, -[di.en] adj. Un tdien; ontdaan, 

ontsteld , geheel van streek. 
omt'eerje, v. Untearje; onteren. 
'omtere, v. Omteare; omvouwen. 
omt'erve, v. Unterve; onterven. 
omt'fale, st. v. Untfalle; ontvallen. Ir mos 

omtfûel him, bet mes ontviel hem, het 
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mes viel uit zijn handen. Jà is us omtfa
len , zij is ons ontva llen, wij hebben haar 
door de dood verloren. 

omt'fange, v. Unrfange; ontvangen. 
omt'fanger, -[fruJar] s. m., -s. Untfanger; 

ontvanger. 
omt'fangst, s.m. Untfa ngst: ontvangst. 
omt'ferming, -[fErmlIJ] s. m. Unrfermjng; 

ontferming, erbarmen, erbanning, mede
dogen. 

omt'fermje, dy -[fErmja] v., omtferme, 
omtferme. Jin ûn rfermje; zich ontfermen, 
zich erbarmen. # Dy - ieulllr, zich ont
fermen, zich erbarmen over. -> erbarmje. 

omt'fytmanje, -[fitmanja] v. , omtfy tman
ne, omtfytmanne. Untfytmanje; afh andig 
maken. len wat -, <Fr.> ien wat ûntfyt
manje; iemand iets afh andig maken. 

omt'fjain, onregelm.v. Untfleane; ontvlie
gen. Dà [teuwlen binne him omtf7ein , die 
vogels zijn hem ontvlogen. 

omt'gain, onregelm.v. Untgean; ontgaan. 
Dat is us omtgien, dat is ons ontgaan (dat 
hebben wij niet gekregen; dat hebben wij 
niet opgemerkt; dat hebben wij verge
ten). 

omt'haal, s.n. Unthaal; onthaal. 
omt'haude, st. v. Unthälde; onthouden . 1. 

in het geheugen bewaren, niet vergeten. 
Dà wezzen hew ik gued omthauden, die 
woorden heb ik goed onthouden. 2. niet 
geven (aan). len wat -, iemand iets ont
houden, iemand iets niet geven. 3. in : Dy 
- fan ... , zich onthouden van ... , zich ... 
ontzeggen. 

omt'hauding, s.m. Unthälding; onthou
ding. 

omt'heffe, v. « Ned.). Untheffe; ontheffen, 
vrijstellen. len - fan , iemand ontheffen, 
vrijstellen van. 

omt'heffing, s.m. « ed.), -en. Untheffi ng; 
ontheffi ng, vrij stelling. 

omt'helje, onregelm.v. Unthelje; onthalen. 
'omtinken, -[tlIJkan] s.n. Omtinken; aan

dacht. Dà ben, dà hewwe gin -, die kin
deren hebben hun aandacht nergens bij , 
die kinderen denken nergens aan. -> 

oondacht. 
omt'jaan, dy, onregelm.v. <Fr.:> Jin ûn t

jaan. 1. ontluiken; zich ontwikkelen. It 

omtkomme 

fj ild omtjeeuwt him wier, de natuur ont
luikt weer (na de winter). De reuze omt
j eeuwe har, de rozen ontluiken. 2. in : Dy 
lIIat -, <Fr.> jin eat ûntjaan; iets uit zijn 
hoofd zetten ; iets vergeten . Hy het hil11 
de heup omtjeeuwn, hij beeft de boop la
ten varen, hij heeft geen hoop meer. Ik 
hie in f eurgelaat; ik omtjuech it my wier, 
en dach ... it koom ut, ik had een 
(droom)gezicht; ik had het vergeten , ik 
dacht er niet meer aan , en toch ... het 
kwam uit. 

'omtjain, dy, onregelm.v . ...,. . Jin ferstrûpe: 
zich omkleden. - , omtuge . 

'omtjaskje, v. Ombatse; rondplassen , zich 
plassend, plonzend bewegen (door). Yn it 
lIIa tter -, in het water (rond)plassen, door 
het water plonzen. -> ombatse. 

omt'jilde, v. In : ft - motte, het moeten ont
gelden. - } beleje. 

'omtjolpe, -[tjolpa] v. , tjolpte om, omtjolpt. 
In: - mooi, <Fr.> ompakke, omtoppe 
mei; voortdurend tobben, piekeren over. 
-> omtappe, omtjuere. 

'omtjolve, v. Omdangelje; ronslenteren. 
Wy hewwe de hele dei yn DakkLun om
tjolfd, wij hebben de hele dag in Dokkum 
rondges lenterd. 

'omtjoterje, v. Ompiele; (voortdurend) 
zo'n beetje bezig zijn. Hy het fandei tus 
omtjotere, hij heeft vandaag thuis allerlei 
kleine karweitjes gedaan. - } omslaan. 

'omtjuere, -[tjü.ara] v. , tj uersde [tjü .azda] 
·om, omtjuers(d) [omtjü.as(t)]. In: - 11700i, 
voortdurend tobben , piekeren over. -> 

omtappe, omtjolpe. 
omtjuers(d(e)), -> olrLtjuere . 
omt'kinne, v. , omtkinde, omtkind. Unt

kenne; ontkennen. Dat kin ik net -, dat 
kan ik niet ontkennen, dat moet ik toe
geven. 

omt'kinning, -[klnlIJ] s.m. , -en. Untken
ning; ontkenning. 

omt'komme, onregelm.v. Untkomme; on t
komen, ontsnappen; ook voor: vergeten. 
De gefangene is omtkomd, de gevangene 
is ontkomen, ontsnapt. Dat wie har ont
komd, dat was ze vergeten . # - oon, ont
komen aan . Der is net oon tà -n, der is 
gin -n oon, er valt niet aan te ontkomen. 



omtlene 

omt'lene, v. Untliene; ontlenen . # - oon, 
ontlenen aan. 

omt'lening, s.m. Untli ening; ontlening. 
omt'móedigje, -[mü.edegje] V. , omfmue

dige, omtmuedige. Untmoedigje; ontmoe
digen . 

omt'nimme, onregelm.v. Untninune; ont
nemen. len wat -, iemand iets ontnemen. 

'omtoffelje, -[tofe lj e] V. , toffele om, om
roffele. Omtoffelje; rondlopen (Iett .: op 
pantoffels rondlopen) . 

'omtooie, onregelm . v. In : - mooi ... , met ... 
rondsiepen , met ... zeulen. --> omslypje. 

omt'ploffe, v. Untploffe; ontploffen, ex
ploderen . 

omt'ploffing, -[plofUJ] s. m. , -en. Untplof
fing; ontploffing, explosie. 

om'trek, s.m. Omtrek; omtrek. 
omt'riede, onregelm.v. Ofr iede; ontraden. 

len wat -, iemand iets ontraden. --> oof
riede. 

omt'riive, -[ri :ve] V. , omtriifde, omfriijd. 
Untriivje; ontrieven. 

om'trint, [omtrInt] adv. <Fr.:> Omtrint. 1. 
bijna, haast . Hy kue - net mair rone, hij 
kon bijna, haast niet meer lopen. 2. on
geveer. Wy winj e hier ne - tjien jier, wij 
wonen hier nu ongeveer, zo'n tien jaar. 

omt'rone, v. Untrinne; ontlopen . 
omt'róere, v. Untroere; ontroeren. Omt

ruers( dj , ontroerd, aangedaan . --> oon
dien. 

omt'róering, -[rü.erllJ] s.m. Untroering; 
ontroering. 

omt'sach, -[sax] s.n. Untsach ; ontzag. 
omt'schypje, v. Oan lan bringe; ontsche

pen. 
omt' seze, onregelm. v. U n tsizze; on tzeg

gen. Dy .. . -, zich ... ontzeggen, afzien 
van ... len ... -, iemand ... ontzeggen , 
weigeren. 

omt'syferje, -[siferje] v., omtsyfere, omt
syfere . Untsiferje; ontcijferen. 

omt'sjain, onregelm.v. Untsjen; ontzien . 
omt'slaan, onregelm.v. Untslaan ; ontslaan. 

# - fan, ontslaan, ontheffen, vrijstellen 
van . 

omt'slach, s.n. Untslach ; ontslag. Syn - yn
tjinje , zijn ontslag indienen. Syn - kreje, 
zijn ontslag krijgen . 
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omt'smette, -[smEte] v., omfsmerte, omt
smet. Untsmette; ontsmetten. 

omt'smetting, -[smEtlIj] s.m. Untsmetting; 
ontsmetting. 

omt'spanne (dy), v. (J in ) ûntspanne; (zich) 
ontspannen. Oll1tspand, ontspannen . 

omt'spanning, -[spanlIj] s. m. Untspan
ning; ontspanning. ) (fer)dyvendaasje. 

omt'springe, st.V. Untspringe; on tsprin
gen. 

omt'stain, onregelm.v. Untstean; ontstaan. 
# - ut, ontstaan, voortkomen uit. 

omt'stain, s. n. Un tstean; ontstaan. 
omt'steking, -[ste:kllj] s.m. «Ned.). Unt

stelli ng; ontsteking. --> omtstiike( dj. 
omt'stiike(d), -[sti :ke(t)] adj . Untstutsen, 

ferbolgen ; ontstoken, geïnfecteerd. 
omt'stöle, (st. )v. Untstelle, Ofstelle; ontste

len. len wat -, iemand iets ontstelen . - ) 
Oofsfole. 

omt'strydje; om'strydje; v. Untstride; be
twisten , ontstrijden . l en \Vat -, iemand 
iets betwisten , ontstrijden, betogen dat ie
mands bewering, mening onjuist is (en 
hem die uit het hoofd proberen te pra
ten ). 

'omtóge (dy), v. Jin ferstrûpe; zich om
kleden. - ) fertuge, omtjain. 

omt'weense, st. v. (het voltooid deelwoord 
is omtweensen). Untwaakse; ontwassen, 
ontgroeien. De ben omtweense my, de 
kinderen ontgroeien mij , nu de kinderen 
groter worden, begin ik mijn gezag en 
zeggenschap over hen kwijt te raken. De 
ben binne my omtweensen, de kinderen 
zijn mij ontgroeid, zij zijn zo groot dat ik 
mijn gezag en zeggenschap over hen 
kwijt ben. 

omt'werp, -[vErp] s. n. , -en. Untwerp; ont
werp. 

omt'wiine, v. In : Dy - oon, <Fr.> jin ûnt
wine oan ; zich onttrekken aan, zich niet 
meer willen inlaten met. --> wiine. 

omt'wyk, s.n. Untwyk; ontwijk, toevluchts
oord. 

omt'wyke, v. Untwike; ontwijken. In omt
wykend antwes, een ontwijkend ant
woord. 

omt'wikkeling, -[vlkellIj] s.m., -en. Unt
wikkeling; ontwikkeling. 
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omt'wikkelje (dy), v. (Jin) ûntwikkelje; 
(zich) ontwikkelen. 

'omwaadje, v. Omwadzje; op een lompe 
wijze rondlopen . Yn 'e klooi -, door de 
klei baggeren , waden. 

'omwaaskje, v. Omwaskje; omwassen, aan 
alle kanten wassen (van flessen en vaat
werk). 

'omwapse, -[vapse] v., wapste om, om
wapst. Omsmite; omkletsen, omsmijten. 
) wapse. 

'omwerkje, v. Omwurkje; omwerken. 
'omwiine, v. Omwine; rondlopen, binnen 

een bepaalde ruimte her- en derwaarts lo
pen. Hy wiinde yn 'e komer om, hij liep 
in de kamer rond. 

'omwikselje, v. Omwikselje; omwisselen. 
'omwylderje, v. Wyldzje, wyldjeie; stoei

en, ravotten, wi ld doen (van kinderen of 
een hond) . - ) wylderje, wyldjeie . 

' omwimmelje, -[virneije] v., wimmele om, 
omwimmele. Omwimelje; rondscharre
len, zonder doel rondlopen. - ) omgnus
kje, omfrosselje, omscharrelje. 

'omwippe, v. Omwippe; omwippen . 
'omwooi, s. m. Omwei; omweg. 
'omwooie, v. Omwaaie; omwaaien, omver

waaien. De starm het de baim omwaaid, 
de storm heeft de boom om(ver)gewaaid. 
De baim is omwaaid, de boom is om
(ver)gewaaid. 

'omwrotte, v. Omwrotte; omwroeten. Yn 'e 
mode -, zomaar wat in de modder wroe
ten. 

onder'danich, adj ., - ) eeuwnderdanich. 
'ongel, [oIJe l] s. m. Ongel; ongel , dierlijk 

vet, inz. gebruikt in de bereiding van 
kaarsen. # - yn 'e mulle hawwe, een zwa
re tong hebben, zwaar van tong zijn, niet 
gemakkelijk kunnen spreken . 

'ongelswatter, [oUel (d)z]-; 'angelswatter, 
[al]el(d)z]-; s.n . (Alde)klonje; eau de co
logne. Hy juech har in ly f) fles -, hij gaf 
haar een flesje eau de cologne. 

ont-, pref., --> omt-. 
oor, [0:f1 adv. Of; af. It gas is - ..... , het gras 

is (af)gemaaid. It burdjen most -, de (los
se) boord moest afgedaan worden. Petjes 
-I, petten af! , doe jullie petten af! De 
deklast mot der -, de deklast moet er af, 

oof 

moet van het schip gehaald worden . Dat 
leit (tà) fier -, dat ligt (te) ver af, (te) ver 
weg, (te) ver hier vandaan. De brief, it 
werk is -, de brief, het werk is af, klaar, 
voltooid . Hy is bakker, feursitter -, hij is 
bakker, voorzitter af, hij is geen bakker, 
voorzitter meer. # By ... om en -, <Fr.> 
by ... omt Of, by ... om en öf; bij ... af, 
wei ni g verschillend van .. . --> kniin. Fan 
. .. - (aan, op), van ... af (aan), vanaf ... 
(m.b.t. tijd). Fan it begin -, vanaf het be
gin. Fan jongs -, van jongs af. Fan 
meurn -, vanaf morgen . Fan ne - aan, 
van nu af aan, vanaf nu . Fan feuren -
OOI!, van voren af aan. Fan ben - op, van 
kindsbeen af. Fan ... oof, van, van ... af, 
vanaf ... (m.b.t. plaats). Hy sliipe in 
dracht heeuwt fan sfraun -, hij sleepte 
een vracbt hout van het strand . Fan 'e 
fas te waal, fan 'e straun - is it gued tà 
sjain, vanaf de vaste wal , vanaf bet 
strand is het goed te zien. Fan 'e Slraun -
aan it darp tà, vanaf het strand tot (aan) 
het dorp. Fan it dak - fale, van het dak af 
va llen. Fan bopen -, van boven af. Fan 't 
bed - komme, <Fr.> fan 't bêd öf komme; 
uit bed komen, opstaan. (Kom) der -I, 
<Fr.> (kom) der öf! ; opstaan! Fan ... -, 
van ... af, verwijderd van ... Jà roonde in 
heel ieu.vnfan us -, zij li ep een heel eind 
van ons vandaan. Sà binne jimme yn ien 
keer fan ale sorgen -, zo zijn jullie in één 
keer van al jullie zorgen af, zo zijn jullie 
in één keer al jullie zorgen kwijt. Dy fan 
ien - metje, zich van iemand afmaken, 
zich van een lastig of gevreesd persoon 
bevrijden. Wy binne fan him -, wij zij n 
van hem af, wij hebben niets meer met 
hem te maken. Jà wie al mooi alve jier 
fan schuele -, zij was a l met elf jaar van 
school (af). De daar mot fan 'e klip -, de 
knip moet van de deur, de deur moet van 
de knip. Fan 'e lech - wazze, van de leg 
zijn (van kippen ). Fan dy - byte, van zich 
af bijten. Op ... -, op .. . af (naar ... (toe) ; 
tot op .. . (nauwkeurig); op ... af, weinig 
verschillend van ... ). It schip kaam op it 
straun -, bet schip kwam op het strand 
af. Op kUs -, naar bui s (toe). Der op -
gain, komme, stjuere, er op af gaan , ko-
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men, sturen. Op 'e menut -, op de minuut 
af, tot op de minuut (nauwkeurig). Op it 
f al - trochlViet, doorweekt van de regen 
(lett. : tot op het vel doornat ). Ja is op it 
benaude -, zij is op het benauwde af, zij 
is niet ver van benauwdheid verwijderd . -
en oon, oon en -, af en aan , afwi sselend 
verder weg en weer dichter bij. - en ta, af 
en toe, nu en dan. Der ... - komme, er ... 
af komen, een .. . resultaat voor iemand 
hebben . -> be/wind, bekooid. -> op. 

'oofbane, v. Ofbaarne; afbranden. 
'oofbasselje, v. Ofboarstelje; afborstelen. 
'oofbeelde, -[be:lda] v. , beeldde oof, oof-

beeld. Ofbyldzje; afbeelden . 
'oofbeelding, -[be: IdltJ] s.m., -en. Ofbyl

ding; afbeelding. 
'oofbekenje, -[be:kanja] v., bekene oof, 

oojbekene. Ofbeakenje; afbakenen. 
'oofbetelje, onregelm.v. Ofbetelje; afbeta

len. # Op -n, op afbetaling. 
'oofbeulje (dy), v. (Jin) 6fbeune; (zich) af-

beulen. 
'oofbiine, st.v. Ofbine; afbi nden. 
'oofbikje, v. Ofbikje; afbikken. 
'oofbyte, onregelm.v. Ofbite; afbijten . -> 

pappegooi, spits. 
'oofbytse, v . ...,. . Oftroaie; aftroggelen. len 

wat -, iemand iets aftroggelen. -> bytse . 
'oofbledderje, v. Ofblierje; afbladderen. 
'oofbraak, -[bra:k] s. m. Ofbraak; afbraak. 
'oofbrakke, onregelm.v. Ofbrekke; afbre-

ken. In hus, schun -, een huis, schuur af
breken. De mast is oojbritsen, de mast is 
afgebroken. Hier briek it f erhaal sa maar 
oof, hier brak het verhaal zo maar af, 
hier hield het verhaal zo maar op. 

'oofbrakkelje, v. Ofbrokkelje; afbrokkelen. 
'oofbreeuwje, onregelm.v. Ofbreidzje; af

breien. In oojbreeuwded heus, een af
gebreide kous. 

'oofdak, s.n. Ofdak; afdak. 
'oofdekke, v. Ofdekke; afdekken. 
'oofdeling, -[de:lltJ] s.m., -en. Ofdieling; 

afdeling. 
'oofdien, -[di.an] adj . In : - wazze, afgedaan 

hebben . Om 1900 hanne wie it mooi de 
heeuwtsliipers -, rond 1900 hadden de 
heeuwtsliipers afgedaan , toen werden zij 
niet meer gebruikt. It aude is -, het oude 
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heeft afgedaan , het oude heeft zijn tijd 
gehad. Nachts nooi straun ta is - f eur 
him, 's nachts naar het strand is er voor 
hem niet l11eer bij . 

'oofdrage, st. v. Ofdrage; afdragen . 
'oofdraigje, v. Ofdreagje; afgieten, ont

doen van het kookwater. De iepels -, de 
aardappelen afgieten . -> draigje . 

'oofdrieuwe, st.v. Ofdriuwe; afdrij ven. 
'oofdrooie, v. Ofdraaie; afdraaien . 
'oofdnigje, v. Ofdroegje; afdrogen. 
'oofdruk, s.m., -ken. Ofdruk; afdruk. 
'oofdrukke, v. Ofprintsje; afdrukken. 
'oofdnippe, v. & onregelm.v. Ofdrippe; af-

drui pen. # Mooi de stets rwisken de fot
ten -, met de staart tussen de benen af
druipen , beschaamd weggaan. 

'oofdwaan, onregel 111 . v. Ofd waan; afdoen. 
-> oofdien, oofdwaande. 

oofdwaande, adv. Ofdwaand(e); afdoende, 
genoeg. 

'oofdwylje, v. Ofdoarmje, 6fdwale; afdwa-
len. 

'oofêvje, v. Ofebje; afebben. 
'ooffaal, -[fa:l] s.n. Offal ; afval. 
'ooffale, st.v. <Fr.:> Offalle. 1. afvallen . 2. 

<zeldz.> tegenvallen. -> tjinfa le. 
'ooffjóerje, v. Offjurje; afvuren. 
'ooffieuje, v. Offloeie; afvloeien. 
'ooffooie, onregelm.v. Offeie; afvegen. 
'oofföre, st.v. Offarre; afvaren. 
'ooffriegje, v. Offreegje; afvragen . Dy wat 

-, zich iets afvragen. 
'ooffóer, -[fü.ar] s.m. Offier; afvoer. 
'ooffóere, v. Offiere; afvoeren. 
'oofgad, s.m. Ofgod; afgod. 
'oofgain, onregelm.v. Ofgean; afgaan. De 

mutse gingen oof, de mutsen gingen af, 
werden afgedaan . Ha is 't dy oofgien?, 
hoe is het je vergaan ? # - op, afgaan op, 
zich richten naar. 

oofgeude'ree, -[gö:dare: ] s.m. Ofgoaderij ; 
afgoderij. 

'oofgong, s.m. Ofgong; afgang, debacle. 
'oofgonst, S. I11 . Oergeunst; afgunst. 
oofgonstich, adj . Oergeunstich ; afgunstig. 
'oofgrave, st.v. Ofgrave; afgraven. 
'oofgreeuwn, s.m. Ofgrûn, ûngrûn; af-

grond. 
'oofgriizen, -[gri:zan] s.n. Ofgriis, 6fgri-
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zen ; afgrijzen , afschuw. 
oofgryslik, adj . & adv. Ofgryslik; afgrij

selijk, afschuwelijk, ij selijk. Ikfiin it -, ik 
vind het afg rijselijk, afschuwelijk. ft spyt 
my -, het spijt me verschrikkelijk, heel 
erg. 

'oofgrozje, v. Ofgerskje: afgrazen . 
oofhankelik , -[h iilJka lak] adj . Ofhinklik ; 

afhankelijk. 
'oofltarkje, v. Ofharkje; afl ui steren. 
'oofltaude, st.v. Ofhälde; afh ouden. 
'oofltechte, v. Ofhechtsje; afhechten. 
'oofltelje, onregelm . v. Ofhelje; afhalen. 
'ootbiere, v. Ofhiere; afh uren. 
'ootbingje, onregelm.v. Ofhingje; afhan

gen. # - fan, afhangen van, afh ankelijk 
zijn van, bepaald worden door. 

'oofjaan, onregelm.v. Ofjaan ; afgeven , ter 
hand stellen. 

'oofjeie, onregelm.v. Oanjeie; aanjagen. 
len schrik -, iemand schrik aanjagen. --> 

oonjeie. 
'oofjochtje, -[jox(t)ja] v., jochte oof, oof

jac/He. Ofrjochtsje; africhten . 
'oofjotsel , s. n. Ofjitsel ; afgietsel. 
'oofjotte, onregelm.v. Ofjitte; afgieten, een 

afgietsel maken van. 
'oofkaalvje, -[ka: lvja] v., kaalve oof, oof

kaalve. Ofslaan' afkalven, door stroom of 
golfs lag wegspoelen. Oofkaalved, afge
kalft. De waal is oofkaalved, de oever, 
wal is afgekalfd. 

'oofkaazje, v. Licht oanfeie; li chtjes aan
vegen. De sfriete -, het paadje van de 
deur naar de straat lichtjes aanvegen. - ) 
kaazje. 

'oofkaipje, (onregelm.)v. Ofkeapje; afko
pen. 

'oofkappe, v. Ofkapje; afkappen. 
'oofkeer, -[kLar] s.m . Ofkear; afkeer, 

weerzin , aversie. # In - hawwe fan , een 
afkeer hebben van. 

'oofkere, v. Ofkeare; afkeren , afwenden. # 
Dy - fan , zich afkeren , afwenden van. 

oof'kerich, -[k1.arax] adj. (alleen als 
naamwoordelijk deel van het gezegde). 
Ofkearich ; afkerig, wars . # - wazze fan , 
afkerig , wars zijn van. - ) f ee, wars. 

'oofkeure, v. Ofkarre; afkeuren. 
'oofkeuring, -[kö.arlt)] s. m., -en. Ofkar-

ooflókke 

ring; afkeuring. 
'oofklapje, v. Ofklopje; afkloppen. 
'oofknappe, v. Ofknappe; afknappen. 
'oofknype, (onregelm.)v. Ofknipe; afknij -

pen. 
'oofknippe, v. Ofknippe; afknippen. 
'oofkomst, s. m. Ofkomst; afkomst, komaf. 

In eilander fan -, een Schiermonnikoger 
van afkomst. Fan eilander -, van Schier
monnikoger afkomst. ) konlOof 

oofkomstich, -[kom(p)stax] adj . Ofkom
stich ; afkomstig. # - wazze f an, afkomstig 
zIJn van. 

'oofkondiging, -[kondagltJ] s.m., -en. Of
kundiging; afkondigi ng. 

'oofkondigje, -[kondagja] v. , kondige oof, 
oofkondige . Ofkundigje' afkondigen. 

'oofkotsing, s.m., -en. Ofkoarting; afkor-
ting. 

'oofkotsje, v. Ofkoartsje; afkorten . 
'oofkuelje, v. Ofkuolje; afkoelen. 
'ooflade, onregelm.v. Oflade; afladen . In 

1V00in -, een wagen afladen, van de la
ding ontdoen. In schip - mooi ... , een 
schip afladen, vol laden met ... 

'ooflasse, v. Otlosse; aflossen. In hypoteek, 
sjild -, een hypotheek, schuld atlossen, 
voldoen . De wacht -, de wacht atlossen, 
(op reglementaire wijze) vervangen . 

'ooflassing, -[l iislIJ] s.m., -en. Oflossing; 
atlossi ng. 

ooflaunich, -[1a.j,max] adj . Ofwaaiend; af
landig (van de wind). 

'oofleide, v. Ofliede; atleiden. 
'oofleiding, -[h:.i dlt) ] s.m., -en. Oflieding; 

afleiding. 
'ooflere, v. Otleare; afleren. 
'ooflevering, -[Ie:varlt)] s.m., -en. Ofleve

ring; aflevering. 
'oofleverje, v. Ofleverje; afleveren. 
'oofleze, onregelm.v. Oflizze; afleggen. In 

langen waai -, een lange weg afleggen , 
ten ei nde volgen . In eksamen -, een exa
men afleggen , een examen ondergaan, 
zich aan een examen onderwerpen . In 
eed -, een eed afleggen , zweren . In daide 
-, een dode afleggen , een dode wassen , 
kleden en ki sten . 

'oofloze, st. v. Oflêze; aflezen . 
'ooflukke, (onregelm.)v. Oflûke; aftrekken . 
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'oofmetje, onregelm.v. Ofmeitsje; afma
ken. 

'oofmieting, -[mi .atII)] s. m., -en . Ofmji t
ting; afmeting. 

'oofminderje, v. Ofbreidzje; ophouden, 
stoppen. Ik minde/je ne maar oof, ik 
houd nu maar op, ik stop nu maar (met 
een brief bij v.). - ) minde/je. 

'oofmynje, v. Ofmynje; afmijnen. --> myn
j e. 

'oofmooie, v. Ofmeane; afmaaien. 
'oofnagelje, -[na:ga lja] V. , nagele oof, oof

nagele . Oftichelje, omseamje; afranselen, 
aframmelen, afrossen , een ducbtig pak 
slaag geven. --> (oof) raunse/je, ringelje, 
tiche/je. 

'oofnimme, onregelm.v. Ofnimme; afne
men . De hûed -, de hoed afnemen, li ch
ten. len wat -, wat fan ien -, iemand iets 
afnemen, iemand iets afhandig maken. 
len in eksamen -, iemand een examen af
nemen, als examinator iemand ondervra
gen. len de eed -, iemand de eed afne
men, iemand voor zich laten zweren . De 
storm nimt oof, de storm neemt af, ver
mindert in kracht, wordt minder hevig. 

'oofnimmer, -[nimar] s. m., -s. Ofnimmer; 
afnemer. 

'oofooinkje, v. Untfytmanje; afhandig ma
ken. len wat -, iemand iets afh andig ma
ken . --> ooinkje, oonooinkje, to-ooinkje. 

'oofpailje, -[pai lja] v. , paile oof, oofpaile. 
Ofpealje; afpa len, afbakenen , afperken. 
Oofpaile(d) , afgepaald , afgebakend, 
afgeperkt. 

'oofpakje, v. Otkrije, öfpakke; afpakken, 
afn emen . len wat -, iemand iets afpak
ken, afnemen. 

'oofrafelje, v. Ofraffelje; afrafelen, rafel s 
of losse draden loslaten en verliezen (van 
weefsels). 

'oofraffelje, -[rMa lja] v. raffele oof, oof
raffele. Ofraffelje; afraffelen , haastig en 
slordig opzeggen, voorlezen, afmaken . 
Oofraffele(d), afgeraffeld. 

'oofrairnje, v. Ofrjemje; afromen, ontro
men. Oofraime(d), afgeroomd. --> raimje. 

'oofrakken, s. m. Ofrekken; afrekening. 
'oofrakkenje, v. Ofrekkenje; afrekenen . # 

Mooi ien -, met iemand afrekenen (zijn 
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rekeningen met iemand vereffenen ; ie
mand zijn loon uitbeta len). 

'oofrastering, -[rastarlI) ] s.m., -en. Offre
diging; afrastering. 

'oofrasterje, -[rastarja] v. , rastere oof, oof
rastere. Offredjgje; afrasteren . Oofraste
re( dj, afgerasterd. 

'oofraunselje, v. Ofbruie, öfdekke; afranse
len, afranunelen, afrossen, een duchtig 
pak slaag geven. --> oofnage/je, raunsel
j e, ringelje, tiche/je. 

'oofreizje, v. Ofreizgje; afreizen. 1. ver
trekken, weggaan. Jà binne omfiif ieuw
re oofreize, zij zijn om vijf uur vertrok
ken. 2. al reizend bezoeken . Hy het ble 
darpen, ble winkels, Ole eumes en mutjes 
oofreize , hij heeft alle dorpen, alle win
kels, a lle ooms en tantes afgereisd. 

'oofriede, onregelm. v. Ofr iede; afraden, 
ontraden. len wat -, iemand iets afraden, 
ontraden . --> omtriede. 

'oofrit, s.m. Ofreed; afrit. 
'oofrolje, v. Ofrölje; afrollen. 
'oofron, s. m. Ofrin ; afloop . # Nooi - (fan) 

<zeldz.>, na afloop (van). - ) nooi. 
'oofrone, v. Ofrinne; aflopen. Jo het har 

schûene oofroond, zij heeft haar schoe
nen afgelopen, door het (vele) lopen ver
sleten . De wekker roonde oof, de wekker 
liep af, ratelde. lt is oofroond, het is af
gelopen, geëindigd, het is voorbij . Ho si! 
dit -?, hoe zal dit aflopen, ei ndjgen? 

'oofruppe, v. Ofroppe; afroepen . 
'oofsaagje, v. Ofseagje; afzagen. Oofsa

ge(d), afgezaagd, overbekend (en daar
door niet meer verrassend of zelfs verve
lend) . 

'oofsakje, v. Ofsakje; afzakken. 
'oofsat, -[sat] s.m. Ofset; afzet. 
'oofsatte, v. Ofsette; afzetten. len -, iemand 

afzetten (iemand uit een openbaar ambt 
ontslaan; iemand te veel laten betalen). 
len in foe t -, iemand een been afzetten , 
amputeren. len hier af der -, iemand er
gens afzetten , uit laten stappen. De moter 
-, de motor afzetten , buiten werking stel
len . De kaipman hetfole oofsat, de koop
man heeft veel afgezet, verkocht. Nooi in 
ieuwre binne wy wier oofsat, <Fr.> nei in 
oere binne wy wer öfset; na een uur zijn 
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wij weer vertrokken, weggegaan. --> oof
stykje . # Dy -, zich afzetten, zich met 
kracht afduwen (voor een sprong). 

'oofsatter, -[satar] s.m. , -s. Ofsetter; afzet
ter. 

oofsatte'ree, -[satare:] s.m. , -ën. Ofsetterij ; 
afzetterij . 

'oofsatting, -[satu]] s. m. , -en. Ofsetting; 
afzetting. 

'oofsautje, v. Ofsältsje; afschepen , afpoei
eren ; lett.: met Sinterklaas een zakje zout 
geven (als straf). Wy wezzen oofsaute, wij 
werden afgescheept, afgepoeierd. Hy is 
oofsaute, hij heeft met Sinterklaas een 
zakje zout gekregen. --> oofschypje. 

'oofschaffe, -[sxäfa] v. , schafte oof, oof
schaft. Ofskaffe; afschaffen. 

'oofschaffing, -[sxafllJ] s.m. , -en. Ofskaf
fing ; afschaffing. 

'oofscheeuwe, v. Ofskowe; afschuiven . 
'oofscheid, -[sx8. it] s.n. Ofskied; afscheid. 

# - nimme (fan), afscheid nemen (van). 
'oofscheide (dy), onregelm.v. (Jin) öfskie

de; (zich) afscheiden . 
'oofscheiding, -[sx8.iduJ] s.m. , -en. Of

skieding; afscheiding. 
'oofscheidswes, s.n. Ofskiedswurd; af

scheidswoord. 
'oofschienje, -[sxi .anja] v., schiene oof, 

oofschiene. Ofskjinje; opklaren (van de 
lucht). De loft, it schiene oof, de lucht, 
het klaart op. Oofschiene(d) , opgeklaard. 
-> juene, opjietje, opklairje . 

'oofschylferje, v. Ofsku lferje; afschilferen. 
'oofschypje, v. Ofskypje; afschepen. # len 

(mooi wat) -, iemand (met iets) afsche
pen. --> oofsautje. 

'oofschodje, v. Ofskodzje; afschudden. 
'oofschrieuwe, st.v. Ofskriuwe; afschrij

ven. 
'oofschrieuwing, -[sxri.!:lllJ] s.m., -en. Of-

skriuwing; afschrijving. 
'oofschrift, s.n., -en. Ofskrift; afschrift. 
'oofschrik , s.m. Ofskrik; afschrik. 
'oofseze, onregelm. v. Ofsizze; afzeggen. 
'oofsikje, onregelm.v. Ofsykje; afzoeken. 

De see -, de zee afturen. 
'oofsjain, onregelm.v. Ofsjen; afkijken, af

zien . 
'oofsjeeuwe, v. Ofsjouwe; afsjouwen. Wy 
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he.vwe de hele sted oofsjeeuwd, wij heb
ben de hele stad afgesjouwd, doorlopen . 

'oofsjonge, st. v. Ofsjonge, fan it lii f sjonge; 
met mooie praatjes en gevlei aftroggelen. 
len wat -, iemand iets met mooie praatjes 
en gevlei aftroggelen. 

'oofsjotte, onregelm.v. Ofsjitte; afschieten. 
'oofslaan, onregelm.v. Ofslaan ; afslaan. 

De jas -, zijn jas afslaan , het stof, het 
vui l, de sneeuw van zijn jas slaan. De 
seilen -, de zei len afslaan , de zeilen los
maken en wegnemen. len de hóle -, ie
mands hoofd afslaan, iemand onthoof
den . De dune slaie oof, de duinen slaan 
af, brokkelen af door de golfslag. De 
moter slûech oof, de motor sloeg af, hield 
op te werken. Jimme moffe der -, jullie 
moeten daar afslaan, een zijweg inslaan. 
Dat slai ik net oof, dat sla ik niet af, dat 
neem ik graag aan. 

'oofslach, s.m. Ofslach ; afs lag; ook voor: 
visafslag. De - fan 'e dûne, de afslag, het 
afslaan van de duinen. Jimme moffe de 
tredde - nimme, jullie moeten de derde 
afslag, aftakking van de weg nemen. 

'oofslikje, v. Ofslikje; aflikken. 
'oofslinge, v., - , oofslingerje. 
'oofslingerje; 'oofslinge; v. Omslinge; om-

naaien (om rafelen te voorkomen). -> 

omslinger je, slinge. 
'oofslyte, onregelm. v. Ofslite; afslijten. 

Oofslyten, afgesleten. 
'oofslótte, st.v. Ofslute; afsluiten. 
'oofsneje, v. Ofsnije; afsnijden. 
'oofsondering, -[sondarllJ] s.m. Ofsûnde-

ring; afzondering. 
'oofsonderje, -[sondarja] v., sonde re oof, 

oofsondere. (Jin) öfsûnderje; (zich) af
zonderen . Oofsondere(d), afgezonderd. 

oorsonderlik, -[sondarlak] adj . & adv. 
<zeldz.>. Ofsûnderlik; afzonderlijk. --> 

apart. 
'oofspele, v. Ofspiele; afspoelen. 
'oofspylje, v. Ofspylje; afspelen. Der het 

him heel wat oofspiile, daar heeft zich 
heel wat afgespeeld, daar is veel gebeurd, 
voorgevallen. 

'oofspraak, s.m. , -spraken. Ofspraak; af
spraak. 

'oofsprakke, onregelm. v. Ofprate; afspre-
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ken. Oofspritsen!, afgesproken!, ak
koord! # Oofspritsen werk, afgesproken 
werk, een doorgestoken kaart. 

'oofstafje, v. Ofs toGe; afstoffen. 
'oofstain, onregel m. v. Ofstean; afstaan. 

Wat - (oon), iets afstaan (aan). 
'oofstamme, v. Ofs tamje; afstammen. # -

f an, afstammen van. --> stamme. 
'oofstammeling, -[stamalii) ] s. m., -en. Of

stammeling; afstammeling. 
'oofstamming, -[stamu)] s. m. Ofs tamming; 

afstamming. 
'oofstand, -[stant] s.m., -en -[standan]. 

Ofstan; afstand. Wy fo lgen him op in -
wij volgden hem op een afstand. 

oofstêke, --> oofstekje. 
'oofstekje, -[st8kja] v., ik stekje oof, db 

stêkeste [st8:kasta] oof, hy stêke [st8: ka] 
oof , lVy, j e, jimme, jà stekje oof; oofstêke, 
oofstêke. Offredigj e; omheinen (met een 
hekwerk). Oofstêke(d), omheind (met een 
hekwerk). --> ynstekje. 

'oofstel, -[std] s.n. Ofstel ; afstel. --> ûtstel. 
'oofstelle, v. Ofstelle; afstellen. 
'oofstykje, v. Ofstekke; afsteken. Fj ûer

werk -, vuurwerk afsteken, doen afgaan . 
In f erhaal -, een verhaal afsteken , hou
den . Wy binne om ien ieuwre oofstiike, 
<Fr.> wy binne om ien oere öfstutsen; 
wij zijn om één uur vertrokken, wegge
gaan . --> oofsatte. # - by, <Fr.> öfstekke, 
öfstykje by; afsteken tegen, bijzonder in 
het oog vallen, sterk uitkomen tegen de 
achtergrond van. It bosk stiike oof by de 
dûne, het bos steekt af tegen (de achter
grond van) de duinen. 

'oofstimme, v. Ofs timme; afs temmen . 
'oofstöle, (st.)v. Ofstelle; afstelen, ontste

len. len wat -, iemand iets afstelen, ont
stelen. --> omtstole. 

'oofstorve, onregel m. v. Ofstjerre; afster
ven. 1. .... sterven, overlijden. - , storve. 
Oofstûerne heiligen, overleden heiligen. 
2. verdorren en doodgaan (van planten, 
plantendelen of weefsel) . 

'oofstryke, (st. )v. Ofs trike; afstrijken. # 
Meu oofstrykt lVazze, mooi opgeknapt 
zIJn. 

'oofstr6nne, v. Ofstrune; afzoeken, zoe
kend en spiedend aflopen (van een be-
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paalde ruimte). Jà strûnne oles oof, 
<Fr.> hja strune alles öf; zij zoeken spie
dend alles af. 

'oofswalkje, v. Ofswa lkje; afzwerven, 
zwervend aflopen, doorlopen (met het 
doel iets te vinden). 

'oofswitse, v. Utdraa ie; uitdraa ien, uitknip
pen (van het elektri sch licht ; vgl. Engels 
to switch off 'uitdraaien, uitknippen'). ft 
jiet, de lamp -, het li cht , de lamp uit
draaien, uitknippen. 'oonswitse. 

'ooftaapje, v. Oftaapje; aft appen. 
'ooftacht, s.m. Oftocht; aftocht. # De - bla

ze, de aftocht blazen, z ich uit een moei
lijke toestand terugtrekken. 

'ooftankje, v. Oftankje; afdanken. 
'ooftingje, v. Oftingje; afdingen. 
'ooftöle, v. Oftelle: aftellen. 
'ooftölfersjen, s.n. Oftelferske, öftelrymke; 

aftelliedje, aftelrijmpje, aftelversje. 
'ooftraap, s.m. Oftraap' aftrap. 
'ooftraapje, v. Oftraapje; aftrappen. Oof

trapede schûene, afgetrapte schoenen. 
'ooftraie, v. Ofwine, öfwuolje; afwinden 

(van garen). Jen -, garen afwinden. - , 
oofwiine. 

'ooftreedje, v. Oftrêdzje; aftreden, afpas
sen, meten door het aantal benodigde ge
lijkmatige treden, passen te tellen. It laun 
- by it fe rkaiveljen, het land aftreden, af
passen bij het verkavelen. --> (ut)treeclje. 

'ooftreksel, -[tr8ksal] s.n., -s. Oftreksel; af
treksel . 

'ooftrinzje, -[trln(d)zja] v . .... , trinze oof, 
ooftrinze. Festonnearje; festonneren. - , 
trins. 

'ooftroggelje, -[troga lja] v., troggele oof, 
ooftroggeIe. Oftroaie; aftroggelen . len 
wat -, iemand iets aftroggelen. 

'oofruge, v. Oftuge; aftuigen, onttuigen. 
'ooftwinge, st. v. Oftwinge; afd wingen. 
'oofwaakje, v. Ofwea kje; afweken. 
'oofwaask, s.m. Ofwask; afwas. De -

dlVaan, de afwas doen. 
'oofwaaskje, v. Ofwas kje; afwassen, door 

wassen reinigen (van vaatwerk); vandaar 
ook voor: de vaat wassen. - , schûttel
waaskje . De kap-en-pone -, de kop-en
schotels afwassen. Wy motte nach -, wij 
moeten de vaat nog wassen. 
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'oofwachtje, v. Ofwachtsje; afwachten. 
ti id. 

'oofwage, st.v. Ofwage; afwegen. 
'oofwerkje, v. Ofwu rkje; afwerken. 
oof'wezich, -[ve:zax] adj . Ofwêzich; af-

weZI g. 
oofwezichheid, -[ve:zaxhE. it] s. m. Ofwê

zichheid ; afwezigheid. 
'oofwiine, st. v. Ofw ine; afwinden. - ) oof

trale. 
'oofwiize, (st.)v. Ofwize; afwijzen. 
'oofwiizing, -[vi:zIu] s. m., -en. Ofwi zing; 

afwij zing. 
'oofwyke, v. Ofwike; afwijken . Oojirykend 

[o:'vikant], afwijkend. # - fa n, afwijken 
van. 

'oofwyking, -[vikllJ] s. m., -en. Ofwiking; 
afwijking. 

'oofwikseling, -[vIksallJ) ] s.m., -en. Of
wikseling; afwisseling. 

'oofwikselje, v. Ofwikselje; afwi sselen. 
Oof wikseljend, afwi sselend. 

'oofwinne, v. Ofwinne; afwinnen. -> nee
jier. 

'oofwiskje, v. Ofwiskje; afwi ssen. Dy it 
swit -, zich het zweet afwissen. 

'oofwyte, onregelm.v. In: De leer -, bekend 
maken dat de afgekondigde kerkdienst 
niet gehouden zal worden (door de 
dorpsomroeper). 

ooi, [o:i] s.n ., -en. Aai; ei . # As dat - brakt, 
sil 't wal stjonke, als dat ei breekt, zal het 
stinken, als di e verkering uit raakt, zal er 
wat fraais aan het licht komen. Dat is 't 
hele -en iiten, dat is het hele eieren eten, 
eiereten, dat is de zaak die als zo moei
lijk wordt beschouwd, maar eigenlijk zo 
eenvoudig is. -> apel, fask, fo l, JUL, geel, 
leivelje, wyt. 

'ooidap, s.m. 1. Aaidop; eierdop, eier
schaa l. 2. aailokje; eierdopje, bekertje 
(met voet) waarin een gekookt ei gezet 
wordt. -> lokjen. 

'ooideer, s. n. & s. f. Aaidjerre; eierdooier. 
'ooiefaar, [o: i afa: r] s. m. « Ned. ), -s. Ear

rebarre; ooievaar. -> eibert. 
'ooifol, adj . Aaifo l; eivol , bomvol , boor

devol, propfol, stampvol , stikvol, tjokvol. 
- ) grootfol, ophaipje, opheffende, stamp
fo l, stiiffol, tjokfo l. 

oOlnwys 

ooi'formich, -[formax] adj. Aaifoarmich; 
eivormig,ovaal. - ) ooireeuwn . 

ooin, [o:i n]; eeuwn, [E. !.ln] <zeldz.> ; adj. 
& S., -er (a lleen in de bet. 'vertrouwd'), 
-st (alleen in de bet. 'vertrouwd'). Eigen, 
ein ; eigen. Us -e taal, onze eigen taal. De 
seemctn wes yn -e greeuwn begra ven, de 
zeeman werd in eigen, vertrouwde grond 
begraven. Dat is us -, dat is ons eigen, 
vertrouwd. - ) hiem. Dà wezzen binne my 
net sà - mair, die woorden zijn mij niet 
meer zo eigen, di e woorden gebrui k ik 
vrijwel nooit meer. Dà eeuwre wezzen 
binne my -er, it -st, die andere woorden 
zijn mij vertrou wder, het vertrouwdst. 
Dat is de see -, dat is de zee eigen, dat is 
eigen aan de zee, dat is kenmerkend voor 
de zee. Hier bin ik -, hier voel ik me 
thuis. It -e, het eigene (het kenmerkende, 
karakteri stieke; het vertrouwde). Sàwat is 
it -e fan de see, dat is bet eigene, ken
merkende van de zee. It -e f an it ei/aun, 
het eigene, vertrouwde van Schiermon
nikoog. Myn, us -, mijn , on s eigen (be
zit). Ooin, alles wat eigen, vertrouwd is; 
ook voor: eigen bloed, het eigen volk, de 
eigen familie (vgl. it ooine blued, f olk ). 
-> taalooin. Op wooi nooi hus en ooin, 
op weg naar huis en naar alles wat je ei
gen , vertrouwd is. Jà hie gin ooin mair, 
zij had geen eigen familie meer. # - oon, 
eigen aan, kenmerkend, karakteri sti ek 
voor. - ) eigenaardich(heid), eigenoonrat, 
'eigenschap, eigentlik. 

'ooinbelang, S. n. Eigenbelang; eigenbe
lang. 

'ooindom, -[dom] s.n ., -tnen. Eigendom; 
eigendom. 

'ooiner, [o: inar] s. m. , -S . Eigener, eigner; 
eIgenaar. 

'ooinkje, [o:ilJkja] v., ooinke, ooinke. Jin 
ta-eigenje, jin oaneigenje; zich toeëige
nen. Wat -, zicb iets toeëigenen. -> oof
ooinkje, oonooinkje, tà-ooinkje. 

ooin'möked, -[m::> :kat] adj . Eigen makke; 
eigengemaakt. 

ooin'sinnich; eeuwn'sinnich; -[sInax] adj . 
& adv. Eigensinnich; eigenzinn ig. 

ooin'wys; eeuwn'wys; adj . & adv. Eigen
wiis; eigenwijs. 



ooinwyzens 

ooin'wyzens; eeuwn'wyzens; -[v izan(t)s] 
s. m. Eigenwizens; eigenwijsheid. 

'ooirak, s.n. Aairakje; eierrekje. 
'ooi reeuwn, adj . Aairûn ; eirond, ovaa l. -> 

ooiformich. 
'ooisiek, adj . In : In - hin, <Fr.> in aai siik 

hin ; een kip die haar ei niet kwijt kan ra
ken (en daardoor rusteloos heen en weer 
loopt). 

'ooisikje, onregelm .v. Aaisykje; eieren zoe
ken (in het veld). Jà binne aan 't -n, 
<Fr.> hja binne oan 't aaisykjen; zij zijn 
eieren aan het zoeken. 

'ooiwyt, s. n. Aaiwyt; eiwit. 
'ooltjen, s. n., -> oltjen. 
'oombeeld, [o:m]- s.n. , -en; 'ombeeld, 

[om]- s.n., -en; 'ambold, [am bolt] s. n. 
<zeldz.>, -en [amboldan]. Ambyld; aam
beeld. 

oon, [o:n] prep. & adv. Oan; aan. De bale 
stûech - 'e tjeske, de stier stond aan het 
spit, aan de tuier. It hûs stie - de waai, 
het huis staat aan de weg. It schilderee 
hange - 'e mieuwre, het schilderij hangt 
aan de muur. De mone, de stiere - 'e loft, 
de maan, de sterren aan de lucht. - bues, 
- de kust, - laun, - 'e strmm, - 'e waal, 
aan boord, aan de kust, aan land, aan het 
strand, aan de wal. Wat - ien f ertole, 
f riegje, jaan, lere, oofstain, ruppe, 
schrieuwe, seze, stjûere, iets aan iemand 
vertellen , vragen, geven, leren , afstaan, 
roepen , schrijven, zeggen, sturen. In 
brief, f ersiek - it gemeentebestjûer, een 
brief, verzoek (gericht) aan het gemeen-
tebestuur. - ... , aan ... (als aanhef van een 
brief, gedicht). Eer - ... , ere aan, voor ... -
barrels, fiozen, fnidden, aan , in flarden, 
helemaal stuk. Wat hewwe wy - iiten en 
drinken yn hûs ?, wat hebben wij aan eten 
en drinken in huis, wat hebben wij in 
huis als het om eten en drin ken gaat? 
Dat bringt fale - werk mooi , dat brengt 
vee l aan werk met zich mee, dat brengt 
veel met zich mee wat werk betreft. Wat 
hewwe wy - iiten en drinken utjeeuwn ?, 
wat hebben wij aan, voor eten en drinken 
uitgegeven? In bruek, in jas, schuene -
hawwe, een broek, een jas, schoenen aan 
hebben , dragen. De jas - haude, de jas 
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aan houden. Mooi de jas, de schûene -, 
met de jas, de schoenen aan, de jas, de 
schoenen dragend. It jiet, de lamp, de 
kachel, de piip is -, het licht, de lamp, de 
kachel, de pijp is aan, brandt. De kachel 
- kreje , de kachel aan krijgen, aan het 
branden krijgen . ft jiet, de kachel - !iete, 
het li cht , de kachel aan laten, laten bran
den. It is - mooi har, het is aan met hen, 
zij hebben verkering. Hy most der aik -, 
hij moest er ook aan (geloven), hij ont
kwam er niet aan het genoemde te doen 
(hoe onaangenaam het ook mocht zijn ). 
-> geleuve, leeuwe. Der - gain, er aan 
gaan, vergaan, verloren gaan. De daar 
stie -, <Fr.> de doar stiet oan; de deur 
staat op een kier. Launsum -, langzaam 
aan, stap voor stap . Sunnich -, zuinig 
aan, op zuinige wijze. Jà aimelen maar -, 
<Fr.> hja eamelen mar oan ; zij zeurden 
maar aan één stuk door. Sjai 'reis -I, kijk 
eens aan !, hoe is het mogelijk! # Dei -
dei, dag aan dag. Hus - hûs, huis aan 
hui s. Op 'e strwm liech fat - fat , op het 
strand lag vat aan , naast vat. - ... to, 
<Fr.> oan .. . ta; tot aan ... -> oom, tat . -
de dune, it fjisde hus, de seeuwder, dy 
dei to, tot aan de duinen, het vierde huis, 
de zolder, die dag. - ... to wazze, aan ... 
toe zijn (behoefte hebben aan ... ; geko
men zijn tot ... ). Hy is - fekansje to, hij is 
aan vakantie toe, hij heeft dringend be
hoefte aan vakantie. Wy binne ne - 'e 
kamer to, wij zijn nu aan de kamer toe 
(bijv. om die te schilderen of schoon te 
maken). Wy wette ne wer't wy - to binne, 
wij weten nu waar wij aan toe zijn , wij 
weten nu precies waar wij ons aan te 
bouden hebben . De Iytje ben wiene der it 
minste - to, de kleine kinderen waren er 
het slechtst aan toe, waren in de slechtste 
conditie. Tat - ... <zeldz.>, tot aan ... - .. . 
blieuwe, aan ... blijven, doorgaan met .. . 
- ... gain , aan ... gaan, beginnen met .. . -
... wazze, aan .. . zijn , bezi g zijn met ... -
it werk blieuwe, gain, wazze, aan het 
werk blijven, gaan, zijn. Oon it ... wazze, 
aan het ... zijn , bezig zijn met ... Oon it 
reeronen, jeien, fiskjen wazze, aan het 
schaatsen, jagen, vissen zijn . Hy is - 'e 
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drank, hij is aan de drank, hij is aan de 
drank verslaafd. Ja is - de pil, zij is aan 
de pil , zij gebruikt de anticonceptiepil. 
Der is gin ... -, er is geen ... aan . Der is 
gin beginnen, hauden -, er is geen be
ginnen, houden aan, er valt niet aan te 
beginnen, het valt niet te houden. fen - it 
... met j e, iemand aan het ... maken, ie
mand laten ... fen - it laakjen, schrikken 
met j e, iemand aan het lachen, schrikken 
maken, iemand laten lachen, schrikken. 
Der - ... komme, aan ... komen. Der 
kaam er - drieuwen, fytsen, fja in, fo t
teljen, frosseljen, riiden, ronen, schiiven, 
stappen, daar kwam hij aan gedreven, 
gefi etst, gevlogen, gedribbeld, geschui 
feld, gereden, gelopen, gescharreld, ge
stapt, daar kwam hij aandrij ven, aanfiet
sen, aanvliegen, aandribbelen, aanschui 
felen, aanrijden, aanlopen, aanscharre
len, aanstappen. Der - komme, er aan 
komen, aan komen lopen, fi etsen, rijden, 
enz . Op ien - kinne, op iemand aan kun
nen, op iemand kunnen vertrouwen, er 
zeker van kunnen zijn dat de genoemde 
persoon zal doen wat beloofd, afgespro
ken is. Der kiste f an op -, daar kun je van 
op aan, je kunt er zeker van zijn dat dat 
in orde is of in orde komt. It aan ... 
hawwe, het aan ... hebben , een kwaal aan 
... hebben. It aan it hets, de mage hawwe, 
het aan het hart, de maag hebben, een 
hartkwaal, maagkwaal hebben . Wat is 
der -?, wat scheelt er aan (heb je pijn ; 
wat zit je dwars)? Der is niks -, er is niets 
aan (het is helemaal niet moeilijk, het is 
heel gemakkelijk; het is heel vervelend, 
het is helemaal niet boeiend; het smaakt 
naar niets, het is smakeloos). Der is niks 
besanders, fra imds, lekkers -, er is niets 
bijzonders, vreemds, lekkers aan, het is 
helemaal niet (zo) bijzonder, vreemd, 
lekker. Wat is de r dan sa besonder, 
f raimd, lekker - ?, wat is der danfeur be
sanders, fra imds, lekkers - ?, wat is daar 
dan zo bijzonder , vreemd, lekker aan?, 
wat is daar dan voor bijzonders, vreemds, 
lekkers aan? (m.a.w. : het is helemaal niet 
(zo) bijzonder, vreemd, lekker). --> wat. 
Genooch hawwe aan .. . , genoeg hebben 

oonbidding 

aan ... , met ... toe kunnen. Wat, net fale, 
niks hmvwe aan .. . , iets, niet veel , niets 
hebben aan ... , iets of iemand wel, nau
welijks, absoluut niet tot zijn eigen voor
deel aan kunnen wenden. Net wyte wat
ste hes te aan ... , niet weten wat je hebt 
aan ... , niet weten wat je met .. . moet be
ginnen. Wy wette net wat wy - him hew
we, wij weten niet wat we aan hem heb
ben , wij weten niet in hoeverre we hem 
kunnen vertrouwen (en dus weten we 
niet wat we met hem moeten beginnen). 
As er sa praat, wette wy net wat wy der -
hewwe, als hij zo praat, weten wij niet 
wat wij er aan hebben , weten wij niet hoe 
wij dat uit moeten leggen (gunstig of on
gunstig). Der mooi - wazze, <Fr.> der 
mei oan wêze; ermee verlegen zijn, er 
geen raad mee weten. - , af ter, om, oof, 
op, tjin. 

'oonbad, s. n. Oanbod; aanbod. 
'oonbakke, v. Oanbakke; aanbakken . 
'oonbaksel, s.n. Oanbaksel; aanbaksel. 
'oonbane, v. Oanbaarne; aanbranden. # 

Gau oonbaand, gauw aangebrand, heet
gebakerd, kittelorig, lichtgeraakt. - , 
( oon)sangerje. 

'oonbeeuw, s.m. Oanbou; aanbouw. # Yn -
wazze, in aanbouw zij n, gebouwd wor
den . 

'oonbeeuwe, v. Oanbouwe; aanbouwen. 
'oonbeeuwsel, s. n. Oanbousel; aanbouwsel. 
'oonbestede, v. Oan besteegje; aanbesteden. 
'oonbesteding, -[baste:dÛJJ s.m., -en. Oan-

besteging; aanbesteding. 
'oonbeuzje, -[bö:zja] v., beuze aan, oon

beuze. Oanboazje; aanhalen, in hevig
heid toenemen (inz. van storm). De 
starm beuze aan, de storm haalt aan. 

oon'bidde, st. v. (onscheidbaar); 'oonbidde, 
st. v. (scheidbaar) ~ . Oanbidde; aanbid
den. Jà oonbainen him, jà bainen him 
aan, zij aanbaden hem. Jà wiene komd 
om him ta aanbidden, om him aan ta bid
den, zij waren gekomen om hem te aan
bidden. 

oon'bidder, -[bIdar] s. m., -s. Oanbidder; 
aanbidder. 

oon'bidding, -[bldlI]J s.m. Oanbiddi ng; 
aanbidding. 



oonbiede 

'oonbiede, st.V. Oanbiede: aanbieden. fen 
wat -, iemand iets aanbieden. 

'oonbieding, -[bi .adll]] s.m., -en. Oanbie
ding; aanbieding. 

'oonbiine, st. V. Oanbine; aanbinden . # 
Kots oonbeeulVn wazze, kort aangebon
den zijn , spoedig boos worden . 

'oonbrakke, onregelm.v. Oanbrekke; aan
breken . De dei brakt, briek oon, de dag 
breekt, brak aan. In pak twubakken -, een 
pak beschuit aanbreken, een pak beschuit 
open maken en de eerste beschuit eruit 
nemen . 

'oonbreeuwje, v. Oanbreidzje; aanbreien. 
fn oonbreeuwded heus, een aangebreide 
kous. 

'oonbringe, onregelm.v. Oanbringe; aan
brengen; inz. voor: bij de strandvonder 
aangeven (van op het strand aangespoel
de goederen). --+ oonjaan. Ferbatteringen 
-, verbeteringen aanbrengen. Der wezzen 
dótich fóte mooi ulje oonbracht, er wer
den dertig vaten met olie bij de strand
vonder aangegeven. 

'oonbringjild, s.n . Oanbringjild; aanbreng
premie, premie voor het bij de strandvon
der aangeven van op het strand aange
spoelde goederen. 

'oonbringst, -[brllJ(k)st] s.m. , -en. Oan
bringst; aanbrengst. 

'oondacht, -[daxt] s.m. Omtinken, oan
dacht ; aandacht. # - jaan oon, aandacht 
schenken aan. Eeuwnder de - bringe 
(fan), onder de aandacht brengen (van). 
De - lukke , de aandacht trekken . --+ om
tinken. 

oon'dachtich, -[daxtax] adj . & adv. Oan
dachtich ; aandachtig. --+ yndachtich. 

'oondeel, s.n . Oandiel ; aandeel. 
'oondeure, onregelm. v. Oandoare; aandur

ven. 
'oondien, adj . 1. Oandien ; aangedaan, ont

roerd. - , omtruere, oondwaanlik. - waz
ze, aangedaan, ontroerd zijn. 2. * opdien ; 
versierd. Brûdsmeu -, prachtig versierd. 

'oondrang, s.m. Oandriuw; aandrang, aan
sporing. 

'oondrieuwe, st. V. Oandriuwe; aandrijven. 
1. aan land drijven . De eeuwre deis 
dreeuwl! de lading oon, de volgende dag 
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dreef de ladi ng aan. 2. op mechanische 
wijze in beweging brengen . Jà beut lVedt 
troch in slVieren moter oondreeulVn, die 
boot wordt door een zware motor aange
dreven. 

'oondringe, st. v. Oan stean ; aandringen, 
krachtig aansporen . # - op, aandringen 
op, krachtig aansporen tot. 

'oondrooie, v. Oandraaie; aandraaien . In 
schruuf -, een schroef aandraaien, vaster 
draaien . ft jiet, de lamp -, het licht, de 
lamp aandraaien, door het omdraaien 
van de schakelaar doen ontbranden. 

'oondókke, v. Oankrûpe, triuwe; knuffe
len, liefkozend duwen en drukken , lekker 
pakken . --+ dukke. 

'oondwaan, onregelm.v. Oandwaan ; aan
doen. De jas, de schûene -, de jas, de 
schoenen aandoen, aantrekken. --+ oon
tja in. fn haven -, een haven aandoen, 
(onderweg) bezoeken . ft jiet, de kachel, 
de lamp -, het licht, de kachel, de lamp 
aandoen , aansteken, aanzetten. Ien wat -, 
iemand iets aandoen, iemand iets berok
kenen. It duech ûs freeulVnlik oon, het 
deed ons vriendelijk aan, het kwam 
vriendelijk op ons over, het maakte een 
vriendelijke indruk op ons. - , oondien. 

oon'dwaanlik, -[d!;la:nlak] adj. <zeldz.>. 
Oandien; aangedaan, ontroerd. Hy wie 
der - fan, hij was ervan aangedaan, ont
roerd . --+ omtrûere, oondien. 

'oonfaal, -[fa:l] s.m. , -falen. Oanfal ; aan
val. 

'oonfale, st. v. Oanfalle; aanvallen. # - op, 
aanvallen op. 

'oonfaler, -[fa:lar] s.m. , -s. Oanfaller; aan
valler. 

oon'falich, -[fa:lax] adj. *. Oanfallich; 
aanvallig, bevallig, bekoorlijk. 

'oonfytering, -[fitaru] ] s.m., -en. Oan
fitering; aansporing. - , oonspeuring. 

'oonfyterje, v. Oanfiterje; aànsporen , aan
zetten. --+ oonfjuerje, oonkusse, oonspeu
re. 

'oonfjain, onregelm.v. Oanfleane; aanvlie
gen. fen -, iemand aanvliegen, iemand 
driftig te lijf gaan. ft f1eich him oon, het 
vloog hem aan , hij werd plotseling over
vallen door gevoelens van radeloosheid 
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en wanhoop. 
'oonfjogger, -[fjogarJ s. m., -s. Immen dy't 

efkes oanwipt; iemand die even aan komt 
wIppen . 

'oonfjuerje, v. Oanfjwje; aanvuren , aan
sporen . --+ oonfyterje, oOl/kusse, oon
speure. 

'oonföchsel, s.n. , --+ aanfooisel. 
'oonfooie, onregelm. v. Oanfeie; aanvegen. 
'oonfooisel, -[fo:isaIJ ; 'oonföchsel, -[hx-

sal); s.n. Oanfaachsel; wat bijeen ge
veegd is. 

'oonföre, st.v . Oanfarre; aanvaren , varende 
in botsing komen met. 

'oonföring, -[f::nll)] s.m. , -en. Oanfarri ng; 
aanvaring. # Yn - komme mooi, in aan
varing komen met (Jeu. en fig. ). 

'oonfraach, s.m. Oanfraach ; aanvraag. 
'oonfriegje, v. Oanfreegje; aanvragen. 
'oonfuer, -[fu.ar] s.m. Oanfier; aanvoer. 
'oonfuerder, -[fu.a(r)dar] s.m. , -s. Oanfier-

der ; aanvoerder. 
'oonfuere, v. Oanfiere; aanvoeren. 
'oonfulle, v. Oanfolje; aanvullen . 
'oonfulling, s.m. Oanfolling; aanvulling. 
'oongain, onregelm.v. Oangean; aangaan. 

It jiet, de lamp gie aan, het licht , de 
lamp gaat aan, gaat branden. Heer my 
dà ben 'reis -, <Fr.> hear my dy bem ris 
oangean ; hoor me die kinderen eens een 
herrie maken (en zie eens hoe druk ze 
zijn). klawattelje, levenje, optilIe. It 
gie aan, it sil -, <Fr.> it giet oan , it sil 
oangean ; het gaat gebeuren. /t feest sil -, 
het feest gaat beginnen. De schûele gie 
aan, de school gaat aan, de school be
gint. It werk gie aan, het werk begint. It 
gie net aan, datstà óles kriigeste en dyn 
bruer niks, het gaat niet aan, het geeft 
geen pas, het is onbillijk, dat jij alles 
krijgt en je broer niets. Wat dat, my 
oongie, wat dat, mij aangaat, wat dat, 
mij betreft. Dat gie dy niks aan, dat gaat 
jou niet aan, daar heb je niets mee te ma
ken. # By ien -, bij iemand aangaan, aan
lopen, iemand een kort bezoek brengen. 

oon'gainde, -[gaindaJ prep. Oangeande; 
aangaande, betreffende. 

'oongapje, v. Oangapje; aangapen. 
'oongenaam, -[gana:mJ adj . Noflik; aan-

genaam. ' lekker, noflik. 
'oongesicht, s.n., --+ aangesicht. 

oonhingje 

'oongong, s.m. Oanrin ; aanloop. In - nim
me, een aanloop nemen. --+ aanron. 

'oongreuje, v. Oangroeie; aangroeien. 
'oongreusel, -[grö:saIJ s.n., -s. Oangroei

sel; aangroei sel. 
'oongrype, (st.)v. Oangripe; aangrijpen . 

Oongrypend [o:I) 'gripan tJ, aangrijpend, 
roerend. 

'oongryse, v. Oangrize; afschuw inboeze
men, met afschuw vervullen. It gryste us 
aan, het vervulde ons met afschu w. - , 
gryse, tàgtyse. 

oon'halich, -[ha:laxJ adj. « Ned.). Oan
sjitsk; aanhalig. 

'oonhaud, -[ha.!!tJ s. n. Oanhä ld; steun , 
toeverlaat (met de bijgedachte aan de 
troost die daarvan uitgaat). Jà binne in
eeulVrs -, zij zijn elkaars steun , toever
laat. 

'oonhaude, st. v. Oanhälde; aanhouden. De 
starm heeuwd aan, de storm hield aan , 
duurde voort. In oonhaudenden ['o:n
ha.!!dandanJ aistewiin, een aanhoudende 
oostenwind. Oonhaudend [o:n'ha.!!dant] , 
aanhoudend, voortdurend. len op 'e 
striete -, iemand op straat aanhouden , 
staande houden. len -, iemand aanhou
den , arresteren . 

'oonhauder, -[ha.!!darJ s. m. , -s. Oanhäl
der ; aanhouder, volhouder. 

'oonhauding, -[ha.!!dlI)J s.m., -en. Oanhäl 
ding; aanhouding, arrestatie. 

'oonhelje, onregelm.v. Oanhelje; aanhalen . 
In kneup -, een knoop aanhalen , vaster 
trekken. In ben. -, een kind aanhalen , 
liefkozend naar zich toe trekken. In 
riigel -, een regel aanhalen , ci teren. In 
brief, bLiek -, een brief, boek aanhalen , 
iets uit een brief, boek citeren. De wiin 
hóle aan, de wind haalt aan, neemt In 

kracht toe. 
'oonhere, v. Oanheare; aanhoren . 
'oonhingje, onregelm.v. Oanhingje; aan

hangen. len -, iemand aanhangen, door 
liefde of genegenheid met iemand ver
bonden zijn. # Oonhingjend werk, een 
bezigheid waar men moeilijk mee op kan 
houden. Brambeisikjen is oonhingjend 



oonhiskje 

werk, bramen plukken is een bezigheid 
waar men moeilijk mee op kan houden. 

'oonhiskje, v. Oanbysje; aanhitsen. 
hiskje. 

oon'ien, adv. « ed.). Oaninoar; aaneen. 
- ) oonineeuwr. 

'ooniezje, v. Oaniezje; als aas doen aan 
(bijv. aan de vishoek); ook voor: azen, 
aas doen aan (bijv. aan de vishoek). In 
lVerm -, een worm als aas aan de vishoek 
doen . - ) haik. Hy hûelp syn heit mooi -n, 
hij hielp zijn vader met azen. - ) iezje . 

'oonineeuwr, adv. Oaninoar; aan elkaar, 
aaneen. - ) oonien. 

'oonjaan, onregelm. v. Oanjaan ; aangeven. 
len wat -, iemand iets aangeven, aanrei
ken. In oonspeeld fat mooi ulje -, een 
aangespoeld vat met olie aangeven, bij de 
strandvonder aanmelden. - ) oonbringe. 
In ben -, een kind aangeven , in de bur
gerlijke stand op laten nemen. De far
geul wedt mooi bekens oonjeeuwn, de 
vaargeul wordt met bakens aangegeven, 
gemarkeerd. Dit jeeuwt gûed oon ho't er 
derieuwr tinkt, dit geeft goed aan, wijst 
duidelijk uit hoe hij daarover denkt. # Dy 
-, <Fr.> jin oanjaan ; zich aanmelden, 
zich opgeven. - ) teun. 

'oonjeie, onregelm.v. Oanjeie; aanjagen . 
len schrik -, iemand schrik aanjagen . - ) 
oofjeie. 

'oonjocht, [o: njoxt] s.n., -en. Oanrjocht ; 
aanrecht. 

'oonjochtje, -Uox(t)ja] v., jochte oon, oon
jochte. Oanrjochtsje; aanrechten, aan
richten . 

'oonkaip, s.m., -en. Oankeap; aankoop. 
'oonkaipje, (onregelm.)v. Oankeapje; aan

kopen. 
'oonkinne, onregelm.v. Oankinne; aankun

nen, bestand zijn (tegen), opgewassen 
zijn (tegen), in staat zijn (tot). It werk 
wal -, het werk wel aankunnen, het werk 
wel kunnen doen , tot het werk in staat 
zijn . len wal -, iemand wel aankunnen, 
tegen iemand opgewassen zijn . 

'oonkiskje, v., --> oonkûsse. 
'oonklacht, s.m. Oanklacht; aanklacht. 
'oonklampje, -[klampja] v. , klampe oon, 

oonklampe. Oanklampe; aanklampen . 
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'oonklapje, v. Oanklopje; aankloppen. # 
By ien -, bij iemand aankloppen , zich tot 
iemand om hulp wenden. 

'oonklauwe, v. Oanklauwe; aanharken . It 
paid -, het pad aanharken. # Donk/aud 
sitte mooi, <Fr.> oanklaud sitte mei; ver
legen zitten , zijn met. ) oontangele. 

'oonkleeuwe, v. Fûl oanklopje; hard aan
kloppen . 

'oonkleie, onregelm.v. Oankleie; aankla
gen. De oonklagede(n), de aangeklaag
deen). 

'oonklöger, s.m. Oanklager; aanklager. 
'oonklooie (dy), v. (Jin) oanklaaie; (zich) 

aankleden. 
'oonkomme, onregelm.v. Oankonune; aan

komen , arriveren; ook voor: aanspoelen 
(van de bemanning en de lading van ver
gane schepen). --> oonspele. De beut, 
trein komt oon, de boot, trein komt aan. 
Jà binne om /wil trooi oonkomd, zij zijn 
om half drie aangekomen. Der binne twa 
daiden, fjitsich fate mooi ulje oonkomd, 
er zijn twee doden, veertig vaten met olie 
aangespoeld. It feu fjier komt oon, de len
te is in aantocht. Do moste 'reis -, je 
moet eens aankomen, je moet eens op be
zoek komen , loop eens bij ons aan. # -
op, aankomen op (van besli ssend belang 
zijn ; gaan om). Mooi stann komt it feur 
in stjûennan op ynsicht oon, bij storm 
komt het voor een stuurman op inzicht 
aan, bij storm is voor een stuurman in
z icht van beslÏssend belang. It koom 
derop oon om ale jûed oon bûes fe ilich 
oon 'e waal to krejen, het kwam erop 
aan, het ging erom alle mensen aan 
boord veilig aan wal te krijgen. Dit werk 
kornt derop oon, <Fr.> dit wurk komt 
derop oan; dit werk vereist grote deskun
digheid en bedrevenheid; ook: dit werk 
vraagt grote inspanning. As it derop oon
komt, als het erop aankomt, als het erom 
spant. Der nwste my net mooi -, daar 
moet je me niet mee aankomen, daar ben 
ik niet van gediend. 

'oonkomst, s.m. Oankomst; aankomst, 
aanvaart (van een schip) . De - fan de 
beut, trein, de aankomst van de boot , 
trein . 
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'oonkondiging, -[kondagu]] s.m. , -en . 
Oankundiging; aankondiging. 

'oonkondigje, -[kondagja] V. , kondige 0017, 

oonkondige. Oankundigje; aankondigen. 
'oonkreje, onregelm .v. <zeldz.>. Oankrije; 

aanpakken. - , oonpakje. 
'oonkósse, -[küsa] v. <zeldz.>, kusTe 0017, 

oonkûst; 'oonkiskje, -[kIskja] v. <zeldz.>, 
kiske oon, oonkiske. Oansette, oanfiterje; 
aansporen, aanporren, aanzetten. -> oon
fy te/je, oonfjûerje, oonspeure. 

oon'launich, -[Ia.ynax] adj. Oanwaaiend; 
aanlandig (van de wind). 

'oonlaunje, v. Oanlänje; aan landen, aan 
land komen . 

'oonlech, -[h:x] s.m. Oanli s; aanleg, aange
boren, meer dan gewone geschiktheid 
voor het een of ander. 

'oonleiding, -lh;. i dIl]] s. m. Oanlieding; 
aanleiding. # Nooi - fan, naar aanleiding 
van. 

'oonlere, v. Oanleare; aanleren. 
'oonleze, onregeLm. v. Oanlizze; aanleggen. 

In tieuwl1, wooi -, een tuin , weg aanleg
gen, (volgens plan) maken. In schip -, 
een schip aanleggen, (aan)meren, aan de 
wal vastleggen. Der kin it schip -, daar 
kan het schip aanleggen , daar kan het 
schip (aan )gemeerd worden. Hy wist net 
ha't er it - most om har ta friegjen, hij 
wist niet hoe hij het aan moest leggen, 
hoe hij te werk moest gaan om haar 
(hand) te vragen. # It mooi ien -, het met 
iemand aanleggen (zich met iemand in
laten ; gemene zaak met iemand maken). 

'oonlieuwde, v. Foarliede; de kerkklok lui
den voor een kerkdien st of begrafeni s. 
De leer, de tjinst wedt oonlieuwd, de 
kerkklok wordt voor de kerkdienst geluid 
(om de gelovigen op te roepen te komen). 
-> feurlieuwde. 

'oonlokje, v. Oanlokje; aanlokken, tot zich 
lokken. 

oon'loklik, -[loklak] adj. Oanloklik; aan
lokkelijk. 

'oonlUkke, (onregelm.)v. Oanlûke; aan
trekken, naar zich toe trekken. In teeuw 
-, een touw aantrekken, naar zich toe 
trekken. De mesyk lûek har oon, de mu
ziek trok, lokte hen aan. # Dy wat -, zich 

oonpakje 

iets aantrekken, iets op zich zelf toepas
sen; ook voor: iets niet van zich af kun
nen zetten . Dy der niks fan -, zich er 
niets van aantrekken , zich er niets aan 
gelegen laten liggen . - , oontrekke. 

'oonmarking, -[märklrJ] s.m., -en. Oan
merking; aanmerking. # Yn - komme 
(jeur), in aanmerking komen (voor) . 
opmarking. 

'oonmetje, onregelm. v. Oanmeitsje; aan
maken. 

'oonmok, s. m. Oanmaak; aanmaak. 
'oonmonsterje, v. Oanmeunsterje; aan

monsteren . 
'oonmuedigje, -[mi.i.adagja] v. , mûedige 

oon, oonmuedige. Oanmoedigje; aan
moedigen. 

oon'nimlik, -[nImlak] adj . Oannimlik; 
aannemel ijk, geloofwaardig. 

'oonnimme, onregelm .v. Oannimme; aan
nemen . Jà nomen it jild oon, zij namen 
het geld aan, zij aanvaardden het geld. In 
benaiming, oonbad, ûtneudiging -, een 
benoeming, aanbod, uitnodiging aanne
men, aanvaarden. In ben -, een kind aan
nemen, adopteren. In oonnimd ben, een 
aangenomen, geadopteerd kind . Oon
nimd werk, aangenomen werk. De ge
meenteried noom it feurstel oon, de ge
meenteraad nam het voorstel aan, keurde 
het voorstel goed. Wy m.eie - dat er it wal 
mooi us iens wazze sil, wij mogen aan
nemen, met vrij grote zekerheid veron-

. derstellen, ervan uitgaan dat hij het wel 
met ons eens zal zijn . Oonnimd dat ... , 
aangenomen, ervan uitgaand dat ... 

'oonnimmer, -[nImar] s. m., -s. Oannim
mer; aannemer. 

'oonnooie, v. Oannaaie; aann aaien , vast
naaien. 

'oonooinkje, v. Jin ta-eigenje, jin oan
eigenje; zich toeëigenen. Jà hewwe it har 
oonooinke, zij hebben het zich toege
ëigend. -> oofooinkje, ooinkje, ta-ooin
kje . 

'oonpakje, v. Oanpakke; aanpakken. Wat 
-, iets aanpakken, aanvatten . -> oonkreje. 
l en -, iemand aanpakken, iemand flink 
onder handen nemen . Der mot oonpoke 
wezze, er moet aangepakt, flink hard ge-



oonpiele 

werkt worden. Elk poke mooi OOI! , ieder 
pakte mee aan , ieder zette zijn beste 
beentje voor. 

'oonpiele, v. In : - mofte mooi ... , <Fr.> 
oanpiele moatte mei ... ; ... tot zijn last 
hebben , ... moeten zien te beredderen . 
Jimme hewwe it salm wûed, ne mofte jim
me der aik maar mooi -, julli e hebben het 
zelf gewild, nu moeten julli e je er ook 
maar mee zien te redden. 

'oonplakke, v. Oanplakke; aanplakken. 
'oonplantje, v. Oanplantsje; aanplanten. 
'oonpoffe, v. Oanfloepe; aanfloepen (van 

een licht, lamp). ft jiet, de lamp pofte 
oon, het licht, de lamp fl oepte aan. 

'oonpose, v. Oanpasse; aanpassen. De jas 
-, de jas aanpassen, beproeven of de jas 
goed zit. In regeling -, een regeling aan
passen, veranderen, wijzigen. # Dy -
(oon), zich aanpassen (aan), zich schik
ken (naar) . 

'oonposing, -[p::J:sll) ] s.m., -en . Oanpas
sing; aanpassing, wijziging. 

'oonprate, v. Oanprate; aanpraten. Ien wat 
-, iemand iets aanpraten, door mooi 
praten maken dat iemand iets doet, 
koopt, voor waar houdt. 

'oonpriizing, -[pri :zll)] s. m., -en. Oan
prizing; aanprijzing, aanbeveling. 

'oonpriizje, v. Oanprijzje; aanprijzen. 
'oonrakkenje, v. Oanrekkenje; aanreke

nen. [en wat -, iemand iets aanrekenen. 
'oonretje, onregelm.v. Oanreitsje; aanra

ken. 
'oonriede, onregelm.v. Oanriede; aanra

den . Ien wat -, iemand iets aamaden. Dat 
is wal oon tà rieden, dat is wel aan te 
raden , dat is wel raadzaam. 

'oonriide, omegelm.v. Oamide; aanrijden, 
rijdend botsen tegen. [en -, iemand aan
rijden, met een auto, fiets, enz. tegen ie
mand aan botsen. 

'oonriiding, -[ri :dIu] s. m., -en. Oanriding; 
aanrijding. 

'oonroking, -[r::J: kIu] s.m. , -en. Oanrek
king; aanraking. 

'oonron, s.m. Oanrin ; aanloop. 1. (druk) 
bezoek. Fole - kreje, veel bezoek krijgen. 
2. korte versnelde loop voor een sprong 
of worp. - , oongong . In - nimme, een 
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aan loop nemen. 
'oonrone, v. Oanrinne; aanlopen . De tjail 

roont oon, het wiel loopt aan , het wiel 
komt tijdens het draaien tegen iets anders 
aan (wat een schurend geluid geeft). # By 
ien -, bij iemand aanlopen , aanwippen, 
iemand een (kort) bezoek brengen . 

'oonroonder, -[ro:nder] s.m., -s. Oanrin
der; kat of hond die van elders bij ie
mand komt en blijft hangen. ---+ wooi
roonder. 

'oonruere, v. Oanroere; aanroeren. 
'oonruppe, v. Oanroppe; aanroepen. 
'oonsangerje, v. Oansangerje; aanbranden 

(van melk). De mulke sangere oon, de 
melk brandt aan. Jà het de mulke - lat
ten , zij heeft de melk aan laten branden. 
- , sangelje. 

'oonsatte, v. Oansette; aanzetten. De tafel 
-, <Fr.> de tafel oansette; de tafel dek
ken . ---+ tafeloonsatte. It fjûer -, het vuur 
aansteken . 

'oonschaffe, -[sxäfe] V., schafte oon, oon
schaft . Oanskaffe; aanschaffen. ---+ oon
tjuege. 

'oonschatten, -[sxaten] adj. Oansketten; 
aangeschoten . 1. door schieten licht ge
wond. In - eeuwn, een aangeschoten 
eend. 2. licht dronken , halfdronken , tip
sy. - , oonsjotte. 

oon'scheeuwe, v. Oansk6gje; aanschouwen. 
'oonscheeuwe, v. Oanskowe; aanschuiven. 
'oonschrieuwe, st.v. Oanskriuwe; aan-

schrijven. In fa t -, zijn naam op een aan
gespoeld vat schrijven ten teken dat men 
dit bij de strandvonder aan mag geven 
(en het oonbringjild op mag strijken). # 
Heich oonschreeuwn sta in, hoog aan
geschreven staan. 

'oonschrieuwing, -[sxri.yll)] s.m ., -en. 
Oanskriuwing; aanschrijving. 

'oonschruve, v. Oanskroevje; aanschroe
ven . 

'oonseze, onregelm.v. Oansizze; aanzeg
gen. # It oofscheid sei him aloon, het af
scheid, het sterven kondigde zich al aan. 

'oonsezer, -[se:zer] s.m. , -s. Oansizzer; 
aanspreker, aanzegger. - , daidbidder, 
leedoonsezer, omsezer. 

'oonsicht, s.n., - , aangesicht. 
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'oonsiek, -[si.ak] s.n. , -en. Oansyk; aan
zoek. 

'oonsitte, st.v. Oansitte; aanzitten, aan ta
fel zitten voor de maaltijd . 

'oonsjain, onregelm .v. Oansjen; aankijken, 
aanzien. len -, iemand aankijken, aan
zien. Wy seigen il uI de fierle oon, wij 
zagen het uit de verte aan , wij bekeken 
het vanu it de verte. Wy sille il aist maar 
even -, wij zullen het eerst maar even 
aanzien , wij zullen eerst de on twikke
lingen maar even afwachten. Sjai 'reis 
oon!, kijk eens aan! (uitroep van verba
zing). - ) utsjain. # len - feu r, iemand 
aanzien, houden voor. l à seich him feur 
har bruer oon, zij zag hem voor haar 
broer aan, zij hield hem voor haar broer. 
-) eich. 

'oonsjain, s. n. Oansjen; aanzien . 1. zicht
bare buitenkant, aanblik. Dat jeeU11it in 
feest lik -, dat geeft een feestelijke aan
blik. 2. achting. In man fan -, een geacht 
man, een man di e in aanzien staat. # 
(Heich) yn - stain , (hoog) in aan zien 
staan. 

'oonsjotte, onregelm.v. Oansjitte; aan
schieten . - ) oonschalfen. 

'oonslaan, onregelm.v. Oanslaan ; aan
slaan. De seilen -, de zeilen aanslaan , de 
zeilen op de vereiste plaats(en) vastma
ken . De moter slacht oon, de motor slaat 
aan, de motor start. De hieuwn sluech 
oon, de hond sloeg aan, de hond begon te 
blaffen . Hy wedt heich oonslooinfeur de 
belasting, hij wordt hoog aangeslagen 
voor de belasting, zijn inkomen en bezit
tingen worden voor de belasting hoog 
getaxeerd. Dat slacht op il eilaun net 
oon, dat slaat op Schiermonnikoog niet 
aan, dat gaat er op Schiermonnikoog niet 
in . -) teun. 

'oonslach, s.m. Oanslach ; aanslag. fn - op 
de keuningin, een (moord)aanslag op de 
koningin . In - fan de belasting , een aan
slag, vordering van de belasting. In 
minsk mOl wal - hmV\.ve, <Fr.> in rninske 
moat wat oanslach hawwe; een mens 
moet wat bezigheid hebben, moet iets te 
doen hebben . # II geweer yn 'e -, het ge
weer in de aanslag, het geweer gereed tot 

oonspraak 

schieten . Hy het fan dà malle, rare oon
slaggen, <Fr.> hy hat fan dy frjemde, 
nu vere oanslaggen ; hij heeft van die 
vreemde fra tsen, gri ll en , kuren , nukken . 
-) kLieren, nokken. 

oonsliike, -) oonslykje . 
'oonslykje, -[sli kja] v., it sliike [sli :ka] 

oon; sliike oon, oonsliike. Oanslykje; 
aanslibben. Oonsliike(d) , aangeslibd. ft 
oonsliik(ed)e laun, het aangeslibde land. 

'oonslótte, st.v. Oanslute ; aansluiten. # -
op, aansluiten op. De bus slut op 'e beut 
oon, de bus slui t op de boot aan, de boot 
geeft aansluiting op de bus. Dy - by, zich 
aansluiten bij . l à hewlVe har by de 
eeuwre partee oonslarten, zij hebben 
zich bij de andere partij aanges loten, zij 
hebben de zijde van de andere partij ge
kozen. 

'oonslótting, -[slütll)] s.m ., -en. Oanslu
ting; aansluiting. 

'oonsmyte, onregelm.v. Oansmite; (geld) 
opleveren . It smit wal aardich oon, het 
levert wel aardig wat (geld) op. - ) op
smyte. 

'oonsmöre, v. Oansmarre; aansmeren. fen 
wat -, iemand iets aansmeren , iemand 
iets door overmatig aanprijzen (te duur) 
verkopen. 

'oonsneje, v. Oansnije; aansnijden. fn bole 
-, een brood aansnijden . In eeuwnder
werp -, een onderwerp aansnijden, over 
een onderwerp beginnen . 

'oonspeelsel, -[spe: lsa l] s. n. Oanspielsel; 
aanspoelsel. -) jluedmues, tue!. 

'oonspele, v. Oanspiele; aanspoelen. -) 
oonkomme. 

'oonspeure, v. <zeldz.>. Oanfiterje; aan
sporen, aanporren, aanzetten. - ) oonfy
terje, oonfjuelje, oonkusse. 

'oonspeuring, -[spö.arll)] s. m. <zeldz.>, 
-en. Oanfi terin g; aanspori ng. -) oonfyte
ring. 

'oonspraak, s.m. Oanspraak; aanspraak. 
Dat jeeuwt wat -, dat geeft wat aan
spraak, dat geeft gelegenheid om met ie
mand een praatje te maken. # - hawwe 
op, aanspraak hebben op, rechten kunnen 
doen gelden op. - metje op, aanspraak ma
ken op, rechten willen doen gelden op. 



oonspraaklik 

oon'spraaklik, -[spra:klak] adj. Oanspraak
Lik; aansprakelijk . # - wazze feur, aan
sprakelijk zijn voor, aangesproken kun
nen worden op. 

oon'spraaklikheid, -[h€.it] s.m. Oanspraak
likheid; aan sprakelijkheid. 

'oonsprakke, omegelm.v. Oansprekke; 
aanspreken. 

'oonstain, om egelm.v. Oanstean ; aanstaan, 
bevallen. Dat stie us heel wal aan, dat 
staat ons zeer wel aan, dat bevalt ons 
zeer wel. 

oon'stainde, -[stainda] s.m. & s.f. <zeldz.>, 
-no Oansteande; aanstaande, verloofde, 
toekomstige echtgenoot of ech tgenote. --> 

faam, foo int, ferleuve . 
'oonstampe, v. Oanstampe; aanstampen. 
'oonstarkje, v. , starke aan, oonstarke. 

Oansterkje; aansterken. 
'oonstelle, v. Oanstelle; aanstellen . Dy -, 

zich aanstellen , zich onnatuurljjk gedra
gen. 

'oonsteller, -[stdar] s.m. , -s. Oansteller; 
aansteller. 

oonstelle'ree, -[stdare:] s.m. Oanstellerij ; 
aanstellerij. 

'oonstellerich, -[stdarax] adj. Oanstelle
rich ; aanstellerig. 

'oonstelling, -[stdIu] s.m., -en. Oan
stelling; aanstelling, benoerillng. 

'oonstykje, v. Oanstekke; aansteken. In 
fjuer -, een vuur aansteken . De lamp, de 
piip -, de lamp, de pijp aansteken, op
steken . Stykje 'reis oon!, steek eens op! , 
neem een sigaar, een pijp tabak ! Ien -, 
iemand aansteken , besmetten , infecteren . 
Oonstiike, aangestoken (van vruchten : 
wormstekjg; van personen: besmet, geïn
fecteerd). --> gek. 

'oonstippe, v. Oanstippe; aanstippen. 
'oonstjuere, v. Oanstjoere; aansturen. # -

op, aansturen op. 
'oonstompe, v. Oanstompe; aanstompen. 
'oonstreepje, v. Oanstreekje; aanstrepen . 
'oonstryd, s.m. In: - hawwe fan , <Fr.> 

oanstriid hawwe ta ; de drang, de neiging 
hebben tot. Gin - hm",we om ... , geen 
neiging hebben om ... 

'oonstryke, (st. )v. Oanstrike; aanstrijken. 
In aanstritsen dak, een aangestreken dak. 
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'oonstringje, -[strlI)ja] v., stringe aan, 
oonstringe. Oanstringje; de strengen aan
doen (bij een paard). In hynjer -, een 
paard de strengen aandoen . 

'oonsuverje, v. Oansuverje; aanzu iveren. 
'oonswitse, v. Oandraaie; aandraaien , 

aanknippen (van het elektrisch licht; vgl. 
Engels to switch on 'aandraaien, aan
kn ippen'). It jiet, de lamp -, het lich t, de 
lamp aandraaien, aanknippen . --> oof
switse. 

oont, [o:nt] prep. & conj . (onderschik
kend) . Oant; tot. - meum, tot morgen. -
ne ta , tot nu toe. Wy wacht j e - er wierom 
is, wij wachten tot hij terug is. Wy wacht
je oontsta [o:nsto], oontste [o:nsta] wier
om biste , wij wachten tot jij, je terug 
bent. --> aan, tat. 

'oontaaste, v. Oantaaste; aantasten. 
'oontacht, s.m. In: Yn - wazze, in aantocht 

zijn , er aan komen. 
'oontal, s. n. Tal; aantal. # In - ... , een aan

tal, enige, enkele ... Yn -, in aantal. 
'oontangele, -[t:1l)ala] adj. In: - sitte mooi, 

<Fr.> oantangele sitte, wêze mei ; verle
gen zitten , zijn met. --> oonklauwe. 

'oontekenbuek, s. n. Oantekenboek; aan
tekenboek. 

'oontekening, -[te:kanlI) ] s.m. , -en. Oan
tekening; aantekening. 

'oontekenje, v. Oantekenje; aantekenen; 
inz. voor: in ondertrouw gaan. --> bruds
trienen, eeuwndertreeuw, gebod, klak. 

'oonteune, v. Sjen litte, oantoane; aanto
nen. 

'oontinken, s.n., -s. Oantinken; aanden
ken; inz. voor: souvenir. Aude jued hew
we fale -s, oude mensen hebben veel her
inneringen. # Ta in - aan, <Fr.> ta in 
oantinken oan ; ter herinnering aan. 

'oontjain, onregelm.v . ...,. . Oantsjen ; aan
trekken, aandoen (van kleding en schoei
sel). --> oondwaan, schûen. 

'oontjinje, dy, v. Jin oan tsjinje; zich aan
dienen. 

'oontjuege, -[tjü.aga] v . ...,. , tjuegde aan, 
oontjuegd. Oantuge; aanschaffen. --> 

aanschafte. 
'oontreeuwd, adj. Oantroud; aangetrouwd. 

In - soster, een aangetrouwde zuster. In 
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-en neef, een aangetrouwde neef. 
'oontreffe, v. Oantreffe; aantreffen , VIn

den, tegenkomen. 
'oontrekke, v. « Ned.) . Oanlûke; aantrek

ken (niet in de lett . bet.) . # Dy wat -, zich 
iets aantrekken, iets op zich zelf toepas
sen; ook voor: iets niet van zich af kun
nen zetten. Dy der niks fan -, zich er 
niets van aantrekken, zich er niets aan 
gelegen laten liggen. -> oonLûkke. 

oon'treklik, -[tn:klak] adj. Oantreklik, 
oanloklik; aantrekkelijk, aanlokkelijk. 

'oonwas, -[vas] s.m. & s.n. Oanwaaks; 
aanwas; inz. voor: de door aanslibbing of 
aanspoeling ontstane vroegere aanwas 
aan de zuid(west)zijde van Schiermon
nikoog, die alleen bij hoge vloed nog 
onderliep (en nu ingepolderd is). -> pole, 
kwelder, weense. 

'oonwerve, v. Winne, oanwerve; aanwer
ven. 

oon'wezich, -[ve:zax] adj. Oanwêzich; 
aanwezig. 

oon'wezichheid, -[hE. i t] s.m. Oanwêzich
heid; aanwezigheid. 

'oonwiize, (st. )v. Oanwize; aanwijzen. Ien 
wat -, iemand iets aanwijzen . # Dat is it 
oonwezen m.iddel, dat is het aangewezen 
middel, dat is het middel bij uitstek. 
Oonwiisd, oonwezen wazze op, aangewe
zen zijn op, geen andere keus hebben 
dan. 

'oonwiizing, -[vi:zllJ] s.m., -en. Oan
wizing; aanwijzing. 

'oonwindsel, s. n. , -> oonwinsel. 
'oonwinne, v. Oanwinne; aanwinnen, toe

nemen in aantal, omvang, sterkte. 
'oonwinne, dy, v. Jin oanwenne; zich aan

wennen , zich tot een gewoonte maken . 
'oonwinsel, -[vln (t)sal]; 'oonwindsel, 

-[vlntsal] ; s.n ., -s. Oanwenst; aanwensel, 
aangenomen gewoonte of hebbelijkheid. 

'oonwinst, -[vIn (t)st] s. m., -en. Oanwinst; 
aanwinst, wat men als nieuw eigendom 
verkrijgt en aan het bestaande eigendom 
toevoegt (waardoor dit aanwint). De 
ne es te -, de niewste aanwinst, wat het 
laatst als eigendom verkregen is. 

'oonwrieuwe, st.v. Oanwriuwe; aanwrij
ven. Ien. wat -, iemand iets aanwrijven, 

op 

iemand van iets betichten . 
'oorkonde, [o.arkonda] s. m. , -no Oarkonde; 

oorkonde. 
'oorloch, [o.arlox] s.m., oorloggen. [o.arla

gan]. Oarloch; oorlog. 
'oorlochsjieren, s.plur. Oarlochsjierren: oor

logsjaren. 
'oorlochsschip, s. n. Oarlochsskip; oorlogs

schip. 
op, [op] prep. & adv. Op ; op. - 'e dyk, dûn 

si ffe, op de zeedijk, het duin zitten. - it 
eiLaun winje, op Schiermonnikoog wo
nen. - 'e bank, in. stuel sifte, op de bank, 
een stoel zitten. - deze dei, op deze dag. 
It wie - in midde, mane, snaun, snieulV
nejaune, het was op een middag, och
tend , zondag, zaterdagavond. Dit wes is 
beschreeuwn - 23 febrewarris 1999, dit 
woord is beschreven op 23 februari 1999. 
- in keer, op een keer. - Noorwegen fare , 
op oorwegen varen, een geregelde ver
binding met Noorwegen onderhouden . In 
heeuwtsliiper - Ruslaun, een houtsleper 
waarmee op Rusland gevaren werd. (In 
f ersjen) - de jierdei, it treeuwen fan ... , 
(een rijmpje) op, ter gelegenheid van de 
verjaardag, het huwelijk van ... - us ad
vys, fers iek, winsk, op, ingevolge ons ad
vies, verzoek, onze wens. - syn gesach, 
op, uit kracht van zijn gezag. - 'e fyue l, 
fleut spylje, op de viool , fluit spelen, de 
viool , fluit bespelen. De lading dreeuwn 
it straun -, de lading dreef het strand op, 
de lading dreef naar het hoger gelegen 
strand (en bleef daar liggen). It dun, de 
Leiers - klieuwe, het duin , de ladder op 
klauteren , langs het duin , de ladder naar 
boven klauteren . Dy kaunt - gain , die 
kant op gaan, in die richting gaan. - haw
we, op hebben, dragen (van een hoofd
deksel). In hûed, mûts, pet j en - hawwe, 
een hoed, muts, pet op hebben, dragen. 
De hûed - haude, de hoed op houden, de 
hoed njet afzetten. - hawwe, op hebben, 
opgegeten, opgedronken hebben. Hy het 
trooi balt jes -, hij heeft drie krentenbol
len op, naar binnen gewerkt. Wy hevvwe 
it iiten, de kofje -, wij hebben het eten , de 
koffi e op, wij hebben gegeten, wij hebben 
koffie gedronken. Net mair - kinne, niet 



op 

meer op kunnen, verzadigd zijn . - retje, 
wazze, op, opgebruikt raken, zijn . De 
kafje rake -, de koffi e raakt op, er is bijn a 
geen koffie meer. Syn bûssinten binne -, 
zijn zakgeld is op, hij heeft al zijn zak
geld ui tgegeven. It kin /l et -, het kan niet 
op (dit is een wel erg grote uitgave; wat 
ons hier te beurt valt, is wel zeer over
vloedig) . - wazze, op zijn , doodmoe zijn. 
-> daidop. - wazze, op zijn , branden (van 
een lamp, licht). It j iet, de lamp is -, het 
li cht, de lamp is op, brandt. It j iet, de 
lamp - hawwe, het licht, de lamp aan, op 
hebben, laten branden. Hes, /ieL/wd -, 
hardop, overluid. # lier - j ier, keer -
keer, jaar op jaar, keer op keer. l aune -
jaune, avond aan avond. Nacht - nacht, 
nacht na nacht. l à spiile liet - liet, zij 
speelde lied na lied. Dûn -, dûn oof, duin 
op, duin af, het ene duin op en het andere 
duin af. Trap -, trap oof, trap op, trap af. 
By, tjin ... -, bij ... op (langs ... naar bo
ven; (zijwaarts) tegen ... aan). By, tjin de 
leiers - klieuwe, bij de ladder op klaute
ren. By, tjin de dûn - klieL/we, langs het 
duin naar boven klauteren, het duin op 
klauteren. De golven rone by, tjin de 
straun -, de golven lopen bij , tegen het 
strand op. It watter stie by, tjin de dûne -, 
het water staat bij de duinen op, het wa
ter staat (opwaarts) tegen de duinen aan. 
Hy f1eich by, tj in in baim -, hij vloog bij 
een boom op, tegen een boom aan. Fan 
... - ... , van ... op ... In fee rtjinst fa n Aist
mehêne op it eilaLm, een veerdienst van 
Oostmahorn op Schiermonnikoog, een 
veerdienst tussen Oostmahorn en Schier
monnikoog. Yn 'e nacht fan monde i -
tiisdei, in de nacht van maandag op dins
dag. Dat gie ieuwr fan heit - seun, dat 
gaat over van vader op zoon . Fan ben oof 
-, van kindsbeen af. - ... fa n, op ... van, ... 
verwijderd van. Op hûndert meter fa n 'e 
dyk, op honderd meter van de zeedijk, 
honderd meter verwijderd van de zeedijk. 
- ... heer"" , oof, aan, tà, op ... af, op ... 
aan, op ... toe, in de ri chting van ... - ien 
heer, oof kOll7me, op iemand toe komen, 
op iemand af komen, in iemands ri chting 
gaan. Der soldaten - oof srjûere, er sol-
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daten op af sturen, er soldaten heen stu
ren. Wy roonden - him aan, tà, wij liepen 
op hem aan, toe, wij liepen in zijn ri ch
ting. Der - tà, er op toe, op de koop toe, 
er (grati s) bij . l à kriegen der in bale - tà, 
zij kregen er een brood op toe, zij kregen 
er een brood grati s bij. Der - ut gain, 
stjuere, wazze, er op uit gaan, sturen, 
zijn, (met een bepaald doel) op pad gaan, 
sturen, zijn . - naai ... !, op naar .. . !, laten 
wij gaan naar ... ! - naai it straun!, op 
naar het strand !, laten wij naar het strand 
gaan! - ... ût gain, wazze, op .. . uit gaan, 
zijn , op zoek gaan, zijn naar ... Mooi-in-
eeuw,. - en ut gain, <Fr.> mei-inoar op 
en ut gean; met elkaar, samen optrekken. 
- it, syn, har, us, jimme ... , op zijn ... (al
tijd in combinati e met een overtreffende 
trap). -> minst. It eilaun is ne - it, syn 
meL/st, Schiermonnikoog is nu op zijn 
mooist, mooier dan het nu is tref je 
Schiermonnikoog niet aan . It watter is -
it, syn heichst, het water is op zijn 
hoogst, het water heeft zijn hoogste stand 
bereikt. Dan binne jà - it, har bast, dan 
zijn zij op hun best. Der net ... - wezze, 
er niet ... op worden (altijd in combinatie 
met een vergrotende trap). It wedt der net 
batter -, het wordt er niet beter op, het 
wordt slechter. It is der net minder - wez
zen, het is er niet slechter op geworden, 
het is beter geworden. - ... leze, s f{ûn , op 
... liggen, staan, op het punt staan te ... , 
ieder moment kunnen ... Us bep leit -
storven, grootmoeder ligt op sterven, kan 
ieder moment sterven. De beut leit - oof
fo ren, de boot ligt op afvaren, de boot 
staat op het punt af te varen . De ballon 
stie - knappen, de ballon staat op kn ap
pen, de ballon kan ieder moment knap
pen. It op in ... saete, het op een ... zet
ten, beginnen te ... (altijd in combinatie 
met een werkwoord dat een beweging 
uitdrukt). Hy sa fte it - in draven, ronen, 
hij zette het op een hollen, hij begon te 
hollen. It net - ... hawwe, het niet op ... 
hebben , ... niet vertrouwen. -> dal, yn, 
naai, oof, aan, tj in. 

'opaiskje, v. Opeaskje; opeisen, vorderen , 
opvorderen. 
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'opbaarje, -[ba:rja] V. , bare op,opbare. 
Opbierje; opbaren. Opbare(d), opge
baard. 

'opbad, s.n. In: By - ferkaipje, bij opbod 
verkopen. - , stook. 

'opbakke, v. Opbakke; opbakken . Opbakte 
iepels, (op)gebakken aardappelen. 

'opbane, v. Opbaarne; opbranden . De j on
ges he'\vlVe it heeulVt opbaand, de jongens 
hebben het hout opgebrand. Ir heeulVt is 
opbaand, het hout is opgebrand. 

'opbarje, v. <Fr. :> Opboarje. 1. opboren , 
door boren wijder maken (van een 
(boor)gat). 2. oprekken (van handschoe
nen). De weeL/wnten -, de handschoenen 
oprekken. 

'opbeeuw, s.m. Opbou ; opbouw. 
'opbeeuwe, v. Opbouwe; opbouwen. 
'opbelje, -[bdja] v. «Ned.), belle op, op-

belle. Ski lje; opbellen, telefoneren (met). 
'opbergje, v. Opbergje; opbergen . 
'opbychte, v. Opbychtsje; opbiechten. 
'opbiine, st.v. Opbine; opbinden. 
'opblaze, st. v. Opblaze; opblazen. 
'opbleuje, v. Opbloeie; opbloeien. 
'opborrelje, v. Opbuorrelje; opborrelen. 
'opbrakke, onregelm.v. Opbrekke; opbre-

ken . De striete -, de straat opbreken, 
openbreken (voor herstelwerkzaamhe
den). Wanneer brakke jimme op?, wan
neer breken jullie op, wanneer houden 
jullie (met dit werk, deze vergadering) 
op? Dat iiten brakt my op, dat eten 
breekt mij op, ik heb oprispi ngen van dat 
eten. Dat beest is opbritsen, die koe is 
opgebroken, die koe heeft een tijd na de 
bevruchting de vrucht afgedreven en is 
opnieuw tochtig geworden. # Dat sil h.im 
raar -, dat zal hem zuur opbreken, dat 
zaJ hem bezuren, daar zal hij de onaan
gename gevolgen van ondervinden. 

'opbringe, onregelm. v. Opbringe; opbren
gen. Jild -, geld opbrengen , opleveren. 
De wees lVes troch. syn bep opbracht, de 
wees werd door zijn grootmoeder opge
bracht, grootgebracht, opgevoed. - , got
bringe. 

'opbringst, -[brIlJ(k)st] s. m. , -en. Op
bringst; opbrengst. 

'opdaagje, v. Opdaagje; opdagen , verschij-

opduekje 

nen. De f ertachte dage net op , de ver
dachte daagde niet op. # -n komme, op 
komen dagen. ' opdapje . 

'opdakke, v. Opdokke; opdokken. 
'opdapje, v. In : -n komme, op komen da

gen. -> opdaagje. 
op'dat, conj. (onderschikkend) <zeldz.>. 

Opdat; opdat. - , dat. 
'opdirkje, dy, -[dlrkja] v. « ed.), dirke 

op, opdirke. Jin opdiggelje, jin optuge; 
zich opdirken , zich zonder smaak en met 
overlading opschikken. Opdirke(d), op
gedirkt. opdlVaan, optjoterje, optol
felje. 

'opdiskje, v., - , opdisse. 
'opdisse, -[dlsa] v., diste op, opdist; 'op

diskje, -[dIskja] v., diske op, opdiske. 
Opdisse, opdiskje; opdissen. It iiten -, het 
eten opdissen, op tafel zetten . l en in f er
haal -, iemand een verhaal opdissen, ie
mand een (inz. ongeloofwaardig) verhaal 
vertellen. 

'opdolve, st.v. Opdolle; opdelven. 
'opdonderje, v. <gem.>. Opdonderje; op

donderen , opsodemieteren. -> opflikker
j e, oplazerje. 

'opdracht, -[draxt] s.m., -en. Opdracht; op
dracht, opgedragen taak. # Yn -, in op
dracht. 

'opdrage, st.v. Opdrage; opdragen, gelas
ten. l en wat -, iemand iets opdragen , ge
lasten . In bûek oon ien -, een boek aan 
iemand opdragen, een boek aan iemand 
aanbieden als huldeblijk of eerbewijs. 

'opdreune, v. Opdreune; opdreunen. 
'opdrieuwe, st. v. Opdriuwe; opdrijven. 
'opdringe, st.v. Opkringe; opdringen, naar 

voren dringen. 
'opdrinke, st.v. Opdrinke; opdrinken. 
'opdrooie, v. Opdraaie; opdraaien . It har

Zeuzje, de klak -, het horloge, de klok 
opwinden. - , oplViine. # Hier af der feur 
-, ergens voor opdraaien , ergens de lasten 
van krijgen te dragen. 

'opdnigje, v. Opdroegje; opdrogen. Op
drug ede beestestreeuwnt, opgedroogde 
koeienstront. 

'opduekje, v. Opdoekje; opdoeken . 1. sa
menvouwen en bijeendoen (van een vlag, 
zeil). - , duekje, seilduekje . De flage, it 
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seil -, de vlag, het zeil opdoeken. 2. op
heffen. De seefaarfschuele op it eilaun is 
jieren lind opdueke, de zeevaartschool op 
Schiermonnikoog is jaren geleden opge
doekt. 

'opdUkke, v. Opdûke; opduiken. 
'opdwaan, onregelm. v. <Fr.:> Opdwaan. 

1. opdoen, verkrijgen, zich verschaffen. 
Jà het op it ys in freje r opdien , zij heeft 
op het ijs een vrijer opgedaan. Hy het der 
in fe rkaudens opdien, hij heeft daar een 
verkoudheid opgedaan, opgelopen. -> op
rone. 2. optooien, versieren. Jà wie meu 
opdien, zij was mooi opgemaakt ; ook 
voor: zij was keurig gekleed. - , opstuk
ke(d). # Dy -, zich opmaken, make-up 
aanbrengen; ook minder gunstig voor: 
zich opdirken, zicb optutten. - , opdirkje, 
optjoterje, optoffelje. 

'opfale, st. v. Opfalle; opvallen , in het oog 
lopen. Dat f ûel (elk) op, dat viel (ieder) 
op. In opfalend [op'fa:lant] ferschil , een 
opvallend verschil. 

'opfange, v. Opfange; opvangen. 
'opfatje, v. Opfetsje; opvatten . 
'opfatting, -[fatltj] s.m., -en. Opfetting; op

vatting. 
'opfaundelje, v. Opfandelje; bijeenzame

len, verzamelen. Wy hewwe al heel wat 
eilander wezzen opfaundele, wij hebben 
al heel wat Schiermonnikoger woorden 
bijeengezameld, verzameld. 

'opfiizelje, v. Opfizelje; opvijzelen. 
'opfiskje, v. Opfiskje; opvissen. 
'opflarnje, v. Opflamje; opvlammen . 
'opfleurje, -[flö.arja] v., fleure op, op-

jleure. Opfleurje; opfleuren , opmonteren. 
len -, iemand opfleuren, opbeuren, op
monteren, opvrolijken. Hy is wier wat 
opfleure, hij is weer wat opgefleurd , op
gemonterd. 

op'flygend, -[fligant] adj . « Ned.) . Op
ljeppen; opvljegend, oplopend, driftig. 

'opflikkerje, v. <gem.>. Opflikkelje; op
flikkeren, opsodemieteren. -> opdonder
j e, oplaze /je . 

'opfnaunzje, v. Opfnaskje; oppeuzelen, op
smikkelen, met smaak opeten. -> opphiz
je. 

'opföchsel, s.n. , -> opfooisel. 
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'opfolger, -[folgar] s.m., -s. Opfolger; op
volger. 

'opfolging, -[folgltj] s. m., -en. Opfolging; 
opvolging. 

'opfolgje, v. Opfolgje; opvolgen. len -, 
iemand opvolgen, na iemand een be
paalde functie vervull en. len syn ried -, 
iemands raad opvolgen, gevolg geven 
aan iemands raad. 

'opfooie, onregelm.v. Opfeie; opvegen. 
'opfooisel, -[fo: i sal] ; 'opföchsel, -[hxsal] ; 

s.n. Opfaacbsel; opveegsel , datgene wat 
opgeveegd is. 

'opföre, st. v. Opfarre; opvaren, ten hemel 
varen. Jezus is opfaim nooi de hemel, 
Jezus is opgevaren naar de hemel. 

op'förende, -[b: randa] s. m., -no Opfarren
de; opvarende . 

. opfrette, st. v. Opfrette; opvreten. Dà sûes
te him -, je zou hem opvreten , je zou hem 
ik weet niet wat allemaal doen. -> seil. 

'opfriegje, v. Opfreegje; opvragen. 
'opfrisje, -[frisja] v. , f risse op, opfrisse . 

Opfrisje; opfrissen. De ryn f risse de M ei 
wier op , de regen fri st de boel weer op. 
Fan de ryn frisse de buel wier op, van de 
regen fri st de boel weer op. 

'opfóeding, -[fu.adltj ] s.m. Opfieding; op
voeding. 

'opfóedje, v. <zeldz.>. Opfiede; opvoeden. 
-> gotbringe, opbringe. 

'opfóere, v. Opfiere; opvoeren, ten tonele 
brengen. 

'opfóering, -[fü .arIr]] s.m., -en. Opfiering; 
opvoering. 

'opfóerje, v. Opfuorje; opvoeren , (bapje 
voor hapje) laten opeten. 

'opgain, onregelm.v. Opgean ; opgaan. De 
son gie op , de zon gaat op, begint zich 
boven de kim te vertonen. Dat sprakwes 
gie hier net op, dat spreekwoord gaat 
hier niet op, is op dit geval niet van toe
passing. -> jiet. 

'opgairje, v. Opgillj e; opgaren, verzame
len. 

'opgeie, -[gE .i a] v., geide op , opgeid. Op
geie; opgeien, het zeil geien, het zeil 
m.b.v. de geitouwen inkorten of gorden 
(waardoor het yn e gei komt). -> gei. 

'opgerómd, -[garüm(p)t] adj . (<Ned.). Fleu-
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ri ch, blierherti ch; opgeruimd, opgewekt, 
vrolijk . ..... oprumje. 

'opgleuje, v. Opgleonje, opgluor(k)je; op
gloeien. 

'opgong, s. m. Opgong; opgang. De - f an 
de son, de opgang van de zon. # - dwaan, 
melje, opgang maken, sterk in opkomst 
zijn . 

'opgrave, st. v. Opgrave; opgraven. 
'opgraving, -[gra:vl1J] s.m., -en. Opgra-

. . 
VIng; opgraving. 

'opgreuje, v. Opgroeie; opgroeien. 
'ophaiping, -[haipl1J] s.m., -en. Opheap

ping; ophoping, opeenhoping. 
'ophaipje (dy), v. (Jin) opheapje; (zich) 

ophopen. De bIedden haipj e har op, de 
bl aderen hopen zich op. Ophaipe(d), op
gehoopt. De biedden leze ophaipe(d), de 
bladeren liggen opgehoopt, op een hoop. 
# Ophaiped fo l, <Fr.> opheappende fol; 
bomvol, boordevol, propvol, stampvol, 
stikvol, tjokvol. ..... grootfol, ooifol, op
heffende, stampf ol, sliiffol, tjokfol. 

'ophaude, st. v. Ophälde; ophouden. De 
bniek mooi in ieuwn teeuw -, zijn broek 
met een stuk touw ophouden, omhoog
houden. len -, iemand ophouden, tegen
houden, beletten voort te gaan . Ik mot ne 
-, ik moet nu ophouden, eindigen. As 
der net mair jild is, dan kinne wy wal -, 
als er niet meer geld is, dan kunnen we 
wel ophouden, dan kunn en we net zo 
goed ophouden, dan hoeven we hier niet 
aan te beginn en of mee door te gaan. # -
mooi, ophouden, stoppen met. 

'ophef, -[hEf] s.m. Ophef; ophef. 
'opheffe, v. « Ned.). Opheffe; opheffen, 

ontbinden. 
'opheffende, -[hEfanda] adv. In : - fo l, 

bomvol , boordevol , propvol, stampfol, 
stikvol, tjokvol. ..... grootfol, ooifol, op
haipj e, stampfo l, stiiffol, tjokfol. 

'opheffing, -[hEfIlJ] s. m. « Ned.), -en. Op
heffi ng; opheffing, ontbinding. 

'opheigje, -[he. i gja] v. , heige op, opheige. 
Opheegje; ophogen. Opheige(d), opge
hoogd. In opheigeden dyk, een opge
hoogde (zee)dijk. - ) opmaudje. 

'ophelderje, -[hddarja] v., heldere op, op
heldere. Ophelderje; ophelderen. 

opjaan 

'ophelje, onregelm. v. Ophelje; ophalen. De 
bniek, it nat -, z ijn broek, het net op
halen, omhooghalen. Oontinkens -, her
inneringen ophalen, over vroeger tijden 
praten, over vroeger tijden vertellen. In 
liet -, <Fr.> in liet ophelje; een lied aan
heffen. # It -, het halen, het er levend af 
brengen. De granyums hewwe it oph8le, 
de geraniums hebben het gehaald, zijn 
niet uitgedroogd. hels, scheeuwder. 

'ophemelje, -[he:ma lja] v., hemele op, op
hemele. Opjaan fa n, ophelje fan ; ophe
melen, overdadig prijzen. 

'ophene, v. Opheine; opvangen. 
'ophere, v. 111 : Fraimd - (fan), - fan , op

horen van, verbaasd staan over. Der 
heersde hy (fra imd) fan op , daar hoorde 
hij van op, daar stond hij verbaasd over. 
Hy heersde fra imd op, hij hoorde er 
vreemd van op, hij stond er verbaasd 
over. ..... opsjain. 

'opheuje, v. Boartli k meitsje; speels maken 
(bijv. een hond of kat). In hieuwn, kat -, 
een hond, kat speels maken ...... spylsk. 

'ophimmelje, v. <Fr. :> Ophimmelje. 1. 
reinigen (van vuil en vocht). De M ei -, 
de boel schoonmaken, inz. verwijderen 
wat er aan vuil en vocht op de vloer ligt. 
2. opknappen, fatsoeneren. Dà lene bin
ne sutterich, dà tneiste wal 'reis -, di e 
hekken zien er haveloos uit, die mag je 
wel eens opknappen, fa tsoeneren. 

'ophingje, onregelm . v. Ophingje; ophan
gen. 

'opiite, onregelm .v. Opite; opeten. 
'opineeuwr, adv. Opinoar ; op elkaar, op

een. 
'opjaan, onregelm .v. Opjaan ; opgeven. 

Blued -, bloed opgeven, braken, spuwen. 
Mester j uech de ben in meuliken som op, 
meester gaf de kinderen een moeilijke 
som op, meester gaf de ki nderen als taak 
een moeilijke som te maken. l en in ried
sel -, iemand een raadsel opgeven, ie
mand uitdagen een raadsel op te lossen. 
# Heich - fan , hoog opgeven van, roe
men. ft -, het opgeven, zich gewonnen 
geven, de strijd staken. - ) belies, ieuwr
j aan. Dy -, zich opgeven, zich aanmel
den. Dy - f eur in kursus, as lid, as LOzer, 



zich opgeven voor een kursus, als lid, als 
abonnee. - } mued. 

'opjeie, onregelm.v. Opjeie; opjagen. 
'opjeppe, v. Opljeppe; opspringen. 
'opjietje, v. Opljochtsje; opli chten, li chter 

worden ; ook voor: opklaren (van de 
lucht). - } juene, oofschienje, opklairje. 

op'jocht, adj. Oprjocht; oprecht. In - man, 
een oprecht man. 

op 'jochtens, s. m. Oprjochtens; oprecht
heid . 

'opjochter, -[joxtar] s.m., -s. Opljochter; op
ri chter. 

'opjochting, -[joxtltJ] s.m. Optjochting; op
richting. 

'opjochtje, -[jox(t)ja] v. , jochte op, op 
jochte . Oprjochtsje; oprichten, sti chten, 
vestigen. Inferieniging -, een vereniging 
oprichten. 

'opjotte, onregelm.v. Opjitte; opgieten, op
schenken. 

'opkaiper, s. m. Opkeaper; opkoper. 
'opkaipje, (onregelm.)v . Opkeapje; op

kopen. 
'opkalJefaterje, v. Opkal(le)faterje; opkal

fateren. --> opklandelje. 
'opkatje, onregeLm. v. Opkoaitsje; opko-

ken. 
'opkere, v. Opkeare; opkeren, tegenhouden. 
'opkierne, v. Opkjimme; opkammen. 
'opkylje, v. Opkylje; opkielen, een wig in-

drijven. 
'opklairje, v. Opklearje; opklaren, hel

derder worden. De loft, it klaire op, de 
lucht, het klaart op. --> juene, oof
schienje, opjietje . Syn gesicht klaire op, 
zijn gezicht kl aarde op, de sombere uit
drukki ng verdween van zijn gez icht. 

'opklanderje, v. Opklandelj e; opkalfate
ren. --> opkallefaterje. 

'opklieuwe, st. v. Opkliuwe; opklimmen, 
oprijzen, opstijgen. 

'opklooie, v. Opklaaie; opkleden. Feestlik 
opklooid, fees telijk opgekleed, uitgedost. 
Opklooid, verkleed, gecostumeerd (bij v. 
als klozum) . 

'opknapje, -[knapja] v., ik knapj e op , dà 
knopeste [kn::l:pasta] op, hy knope [kn ::l :
pa] op, wy, je, jimme, jà knap j e op; op
knope, opknope. Opknapje; opknappen. 
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1. knapper, netter worden; van zieken 
ook: beter worden , herstellen. Farvjen, 
der knope in husfan op, schilderen, daar 
knapt een hui s van op, daar gaat een hui s 
er netter door uitzien. l à is wier aardich 
opknope, zij is weer aardig opgeknapt, 
hersteld. 2. weer een net voorkomen ge
ven. --> opkraizje. It hLis -, het huis op
knappen (bijv. door het een schilderbeurt 
te geven). 

opknöpe, --> opknapj e. 
'opknupje, v. Opknoopje; opknopen. 
'opkomme, onregelm. v. Opkomme; opko-

men. De f7Lied, it watter komt op , de 
vloed, het water komt op, het wordt 
vloed, hoog water. De mone, son komt 
op, de maan , zon komt op, de maan, zon 
begint zich boven de kim te vertonen. De 
iepels komme op, de aardappelen komen 
op, komen ontkiemende boven de grond. 
Kom maar op!, kom maar op!, val maar 
aan ! (gezegd als uitdaging). Dat koom 
net by, yn Lis op, dat kwam niet in ons 
op, daar dachten wij helemaal niet aan . # 
- feur, opkomen voor, verdedigen . - tjin , 
opkomen tegen, zich verzetten tegen, be
strijden. --> koke. 

'opkomst, s.m. Opkomst; opkomst. 
'opkraizje, -[kra! zja] v., kraize op, opkrai

ze. Opkreazje; opknappen, weer een net 
uiterlijk geven. De komer -, de kamer op
knappen (bij v. door deze een verfbeurt te 
geven of opnieuw te behangen). # Dy -, 
zich opknappen. --> krais, opknapje. 

'opkreje, onregelm. v. Opkrije; oppakken, 
oprapen . Wat fan de strÎete -, iets van de 
straat oppakken, oprapen. --> optaaste. 

'opkrimpe, (st. )v. Krimpe; krimpen (van 
de wind). --> krimpe, omkrimpe. 

'opkweekje, v. Opkweekje; opkweken . 
'oplaach, s.m. Oplaach; oplaag, oplage. 
'oplaapje, v. Oplaapje; oplappen. Opla-

per dj, opgelapt. 
'oplappelje, v. Opleppelje; oplepelen. 
'oplasse, v. Oplosse; oplossen. Saut yn wat

te r -, zout in water oplossen . Saut last op 
yn watfer, zout lost op in water. In som -, 
een som oplossen. 

'oplassing, -[lasltJ] s.m., -en. Oplossing; 
oplossing. 
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'oplawaier, -[lava ier] s.m., -s. Oplawibus; 
oplawaai , oplazer, opstopper. > opstap
per. 

'oplazerje, -[la :zerje] v. <gem.>, lazere 
op , oplazere. Oplazerje; oplazeren, opso
demieteren . -> opdonder je, opflikkerj e. 

'opleide, v. Opliede; opleiden. 
'opleiding, -[k.idlIJ] s. m., -en. Oplieding ; 

opleiding. 
'oplette, v. Derom tinke, utsjen ; opletten. 
'opleverje, v. Opleverje: opleveren. 
'opleze, onregelm.v. Oplizze; opleggen. 111 

schip -, een schip opleggen, onttakelen, 
(tijdelijk) buiten de vaart brengen. Dar 
schip leil al trooi mond op, dat schi p ligt 
al drie maanden in onttakelde toestand , 
is al drie maanden ui t de vaart. Iell wat -, 
iemand iets opleggen, gebieden . len in 
straf -, iemand een straf opleggen, ie
mand verplichten een straf te ondergaan. 
len il swejen -, iemand het zwijgen op
leggen, iemand verbieden (over een be
paalde zaak) te spreken. 

'oplichter, -[IIxter] s.m., -s. Oplichter; op
lichter, bedrieger. 

oplichte'ree, -[IIxtere: ] s.m. Oplichterij ; 
oplichterij , bedri egerij. 

'oplicht je, v. Oplichtsje; oplichten, bedri e-
gen. 

'opliete, onregelm.v. Oplitte; oplaten. 
'oplivje, v. Oplibje; opleven. 
'oplöze, st.v. Oplêze; oplezen. 
'oplûegje, v. Oploegje; optassen. -> luegje, 

optaskje, taskje. 
'oplûevje, v. OploevU)e; oploeven , (met 

een ruime wi nd) het schip meer naar de 
wind sturen. 

'oplûkke, (onregelm.)v. Oplûke; optrek
ken . I1 klakswicht -, het gewicht van de 
klok optrekken , omhoogtrekken. De misl 
lukl op, de mist trekt op, verdwijnt. 

'opmarke, v. Opmerke; opmerken. 
'opmarking, -[markIt]] s.m., -en. Op

merking; opmerking. # Op- en oonmar
kingen, op- en aanmerkingen. 

op'marklik, -[marklek] adj. Opmerklik: 
opmerkelijk. 

op'marksum, -[marksem] adj . Opmerk
sumo opmerkzaam. 

'opmaudje, -[ma.ydje] V. <zeldz.>, maude 

opoffering 

op, opmaude. Mei modder opheegje; met 
modder ophogen (vgl. Fr. moudzje 'zich 
in mulle grond wentelen om ongedierte 
kwijt te raken en daarbij stof doen op
waaien (inz. van kippen)'). In opmaude
den waal, een met modder opgehoogde 
wal. -> mode. 

'oprnetje, onregelm.v. Opmeitsje; opma
ken. In rakken -, een rekening opmaken , 
uit alle gegevens samenstellen en op pa
pier zetten. In slok -, een rijmstuk opma
ken , opstellen en op papier zetten (bijv. 
om dit op een bruiloft voor te dragen). 
De bedden -, de bedden opmaken, weer 
gereedmaken om erin te slapen. It hier -, 
het haar opmaken, in de gewenste vorm 
brengen. It j ild -, het geld opmaken, alle 
geld verteren. It iifen -, het eten opma
ken, alle eten opeten. # Dy -, zich opma
ken , make-up aanbrengen. - ut, opma
ken , besluiten, concluderen uit. Ut syn 
wezzen melje Wy op dat er it net mooi us 
iens is, uit zijn woorden maken wij op, 
concluderen wij dat hij het niet met ons 
eens is. 

'opmiete, onregelm.v. Opmjitte; opmeten. 
'opmök, s. m. Opmaak; opmaak. 
'opmöker, -[m::àer] s.m., -S. Opmakker; 

opmaker, verkwister. 
'opmonje, V. In : iild -, door mensen per

soonlijk te manen geld ophalen. 
'opmonterje, -[monterje] v., monlere op, 

opmontere . Opmonterje; opmonteren. 
,Dat montere har wier war op, dat mon
ten , beurt, fleurt haar weer wat op. Der 
montere se wier wat fan op, daar mon
tert , fleurt ze weer wat van op. 

'opnaime, V. Opneame; opnoemen . 
op'nee, adv. Opnij ; opnieuw. > nee. 
'opnimme, onregelm .v. Opnimme; opne-

men. In stok yn 'e krant -, een stuk in de 
krant opnemen , pl aatsen. Wat gued -, iets 
goed opnemen, in ogenschouw nemen. 
Ji ld -, geld opnemen (geld tegen rente 
lenen; geld van een tegoed opvragen). 
Wat kwaid -, iets kwalijk opnemen, iets 
als kwalijk opvatten. # It feur ien -, het 
voor iemand opnemen , iemands partij 
kiezen . 

'opoffering, -[oferIl)] s.m., -en. Opoffe-



opofferje 

ring; opoffering. 
'opofferje (dy), v. (Jin) opofferje; (zich) 

opofferen. # Wat - oon .. . , iets opofferen 
aan ... , iets ten goede laten komen aan ... 
(waarbij de eigen bel angen erbij in kun
nen schieten). 

'opomthaud, -[om(p)tha. !.It] s.n. Opûnt
hiild ; oponthoud, vertraging. 

'oppakje, v. Oppakke; oppakken , in hech
tenis nemen. 

'oppatje, -[pat ja] v. , paffe op , oppa ffe. Op
potsje; oppotten. --> poot. 

oppe'neerje, dy, [opanLarja] v., oppenere, 
oppenere; eupe'neerje, dy, [ö:panI.arja] 
v. , eupenere, eupenere. Jin oppenearje; 
zich openbaren. Dat sil him wal -, dat zal 
zich wel openbaren. 

oppe'neerje, [opanI.arja] v. <zeldz.>, op
penere, oppenere. Opponearje; oppone
ren (alleen voorkomend in de vaste ver
binding hierna). # - tjin , zich te weer 
stellen tegen. 

'opper, [opar] s.m. <zeldz.>. In: Yn 'e -, in 
de luwte (vg!. Ned. opper 'tegen de wind 
en de zee beschutte, veilige ligplaats voor 
schepen'). Yn 'e - fan 'e apper, in de 
luwte van de (hooi)oper. Kofjedrinke yn 
'e -, koffiedrinken in de luwte. --> op
perje. 

'opperflak, s.n. Oerflak; opperflak. 
opper'flakkich, -[flakax] adj. & adv. Oer-

flakkich ; oppervlakkig. 
'opperflakte, s.m. Oerflakte; oppervlakte. 
'opperhieuwd, s.m. Opperhûd; opperhuid. 
'opperje, [oparja] v. <zeldz.>, oppere, op-

pere; 'okkerje, [okarja] v. <zeldz.>, ok
kere, okkere. Yn 'e lijte sitte; in de luwte 
zitten (vg!. Ned. opperen 'schuilen of be
schutten tegen de wind'). ft oppere meu 
yn 'e apper, het zat lekker in de luwte 
van de (hooi)opper. --> opper. 

'opperje, [oparja] v. « Ned.), oppere, op
pere. Nei fom·en bringe; opperen , te ber
de brengen . 

'Opperwezen, s.n. Opperwêzen ; Opper
wezen. 

'oppeukje, -[pö:kja] v. , peuke op, oppeuke. 
Oppookje; oppoken . 

'oppikje, v. Oppikke; oppikken. De fieuw
{en peken il sied op, de vogels pikten het 
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zaad op. Hy wes Lil it watter oppeke, hij 
werd uit het water opgepikt, hij werd uit 
het water gehaald en aan boord geno
men . 

'opplakke, v. Opplakke; opplakken. 
'opphimkje, -[plüm(p)kja] v., p/Limke op, 

opp/Limke. Opgnisse, opsnolkje; opsieren, 
optooien. D/es wedt meu opp/Limke , alles 
wordt mooi opgesierd, opgetooid. 

'opphizje, v. Oppluzje; oppeuzelen , op
smikkelen, met smaak opeten . --> op
fnaunzje. 

'oppoetse, v. Oppoetse; oppoetsen. 
'oppompje, v. Oppompe; oppompen . Wat

Ier -, water oppompen, omhoogpompen. 
De fy tsbjaunen -, de fietsbanden oppom
pen, vol lucht pompen . 

'oppös, -[P:J:s] s. m. Oppas; oppas (oppas
sing; wie tijdelijk op het huis past). Jo 
hie de -, zij had de oppas, zij paste op. 
Us - is siek wezzen, onze oppas is ziek 
geworden . 

'oppöse, v. Oppasse; oppassen . Pos op!, 
pas op! (wees voorzichtig !; wees op je 
hoede!). Pos op, dat ginien dy sjocht, pas 
op, zorg ervoor, dat niemand je ziet. Do 
moste -, dat ie dy net krekt so gie, jij 
moet oppassen , jij moet ervoor waken , 
dat het jou niet net zo vergaat. # - feur, 
oppassen voor, op zijn hoede zijn voor. 
--> budschip. 

'oppöser, -[p:J :sar] s.m., -s. Oppasser; op
passer, bewaker. 

'oppuezje, v. 1. Opslob(ber)je; opslobbe
ren. 2. opwiskje; met een doek of dweil 
opnemen, opvegen. --> opwiskje. 

'oprakkenje, v. Oprekkenje; oprekenen , 
optellen. 

'opreke, onregelm.v. Opsmoke; oproken . 
'opreukelje, v. Opreakelje; oprakelen. ft 

fjuer -, het vuur oprakelen. 
'opriize, onregelm.v. Oprize; oprijzen, om

hoog rijzen. 
'oprit, s.m. Opreed; oprit. 
'oprolje, v. Oprölje; oprollen. # Dy -, zich 

tot een rolachtig geheel vormen. De kat 
role har op en sliepte, de kat maakte een 
rolletje van zich zelf en sliep. 

'oprone, v. Oprinne; oplopen . Hy het der 
in ferkaudens oproond, hij heeft daar een 
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verkoudheid opgelopen , opgedaan. --> op
dwaan. De waai roont hier op, de weg 
loopt hier op, omhoog. 

'opruer, -[rü .ar] s.n. Oproer; oproer. 
'opruerkrooier, s.m. Oproerkraaier; op

roerkraa ier. 
'oprfunje, v. Oprûmje; opruimen. Op ru

med [oprü:mat] , opgeruimd (netjes; op
gewekt, vrolijk). In opnimeden kamer, 
een opgeruimde kamer. Jo wie wal so op
rumed, zij was wel zo opgeruimd, opge
wekt, vrolijk. --> opgerumd, rumje. 

'oprup, s. m. Oprop; oproep. 
'opruppe, v. Oproppe; oproepen. 
'opsairnje, v. <zeldz.>. Opsammelje; opza-

melen, verzamelen. --> (fe r)sammelje. 
'opsat, -[sat] s. m. Opset; opzet. 1. plan , 

ontwerp. De - Jan in nee hus, de opzet, 
het ontwerp van een nieuw huis. 2. be
doeling, voornemen . Dar het altyd syn -
wein, dat is altijd zijn opzet, bedoeling 
geweest. # Mooi -, met opzet, opzettelijk, 
moedwillig, expres. Dat heste mooi -
dien, dat heb je met opzet, opzettelijk, 
expres gedaan . Mooi - <zeldz.>, <Fr.> 
mei sin; met zorg, zorgvuldig, toegewijd 
en nauwkeurig. --> opsatsin. Hy het der 
mooi - in pair bUeken ut sacht, hij heeft 
er met zorg, met zorgvuldigheid enkele 
boeken uit gezocht. 

op'satlik, -[satlak] adj . & adv. Opsetlik; 
opzettelijk. 

opsatsin, ['opsatsIn] , [opsat'sIn] s. (alleen 
in de vaste verbinding mooi opsatsin) 
<zeldz.>. In : Mooi -, <Fr.> mei sin ; met 
zorg, zorgvuldig, toegewijd en nauwkeu
rig. Mooi - het er dit so utsacht, met zorg 
heeft hij dit zo uitgezocht. --> opsat. 

'opsatte, v. Opsette; opzetten. De iepels -, 
de aardappelen opzetten , op het vuur zet
ten. De bril, hued -, zijn bril, hoed op
zetten , opdoen . It breeuwjen -, het brei
werk opzetten, beginnen . In tint -, een 
tent opzetten, in elkaar zetten en klaar 
maken voor gebruik. --> opslaan. In daid 
eeuwn -, een dode eend opzetten, opstop
pen . --> opstapje. De schuen -, <Fr.> de 
skoech opsette; zijn schoen zetten (op 
sinterklaasavond). Syn eerm sat helendal 
op, zijn arm zet, zwelt helemaal op. --> 

opsiere 

opswuele . Opsat, opgezet, opgezwollen . 
In opsatten eerm, een opgezette, opge
zwollen arm. # -n komme, op, aan komen 
zetten. It Jolk kaam -n, de mensen kwa
men opzetten, aanzetten. Der wie in kau
den wiin -n komd, er was een koude wi nd 
op komen zetten. ft watter komt al -n, it 
\Vatter komt al op to saften, het water 
komt al opzetten , het wordt al vloed. len 
- tjin , iemand opzetten , tot verzet aan
drijven tegen . - , draakopsatte. 

'opscharpje, v. Opskerpje; opscherpen . 
'opscharrelje, v. Opskarrelje; opscharre

len. 
'opscheeuwe, v. Opskowe; opschui ven. 
'opscheppe, v. Opskeppe; opscheppen , uit 

de laagte omhoog scheppen ; ook voor: 
opdissen . 

'opschikke, v. Opskikke; opschikken , opzij 
schikken, opsch u i ven. 

'opschypje, v. Opskypje; opschepen. Wy 
hewwe der wat opschiipe <zeldz.>, wij 
hebben daar een ziekte opgedaan, op
gelopen. --> opdwaan, oprone, schypj e. # 
Opschiiped sitte mooi, opgescheept zitten 
met, ten laste hebben. 

'opschodje, v. Opskodzje; opschudden. 
'opschrieuwe, st.v. Opskriuwe; opschrij-

ven . 
'opschrift, s.n., -en. Opskrift; opschrift. 
'opschrikke, v. Opskrilje; opschrikken . 
'opschruve, v. Opskroevje; opschroeven. 
'opseze, onregelm.v. Opsizze; opzeggen . 
. De hier -, de huur opzeggen , laten weten 
dat men het huurcontract wilontbinden . 
De krant -, de krant opzeggen , laten we
ten dat men het abonnement op de krant 
wil beëindigen. In les -, een les opzeg
gen, een les uit het hoofd luidop her
halen . Sees op, wat watte?, zeg op, ver
tel , wat wi l je? bedyst, leksum. 

'opsicht, -[sIxt] s. n. Opsicht; opzicht. # Yn 
dit, dat, ien, wat Jeur -, in dit , dat, één, 
welk opzicht. 

'opsichter, -[sIxtar] s.m., -s. Opsichter; op
zichter. 

op'sichtich, -[sixtax] adj . & adv. Op
sichtich ; opzichtig. 

'opsiere, -[si.ara] v., siersde [si.azda] op , 
opsiers( d) -[si.as(t)]. Opsiere; opsieren. 



opsiersde 

opsiers(d(e», -> opsiere. 
'opsikje, onregelm. v. Opsykje; opzoeken. 

len -, iemand opzoeken, bezoeken. De 
laste ieren -, de laatste aren lezen, op
rapen. 

'opsjain, onregelm.v. Opsjen; opkijken, op
zien. # Sonder op nach om tà sjain , 
zonder op noch om te kijken. Heich by 
iel! -, <Fr.> heech by immen opsjen; 
tegen iemand opkijken, opzien, iemand 
verre boven zich verheven achten. - tjin, 
opkijken, opzien tegen, bezwaar zien in , 
hui verig zijn voor. Fraimd -, ervan op
kijken, ervan opzien , verbaasd staan. -> 

ophere. Wat sil er -, as syn knip leech is, 
wat zal hij er vreemd van opkijken , wat 
za l hij ervan opzien , als zijn portemon
nee leeg is. 

'opsjotte, onregelm. v. Opsj itte; opschieten. 
It kuern sjot op, het koren schiet op, 
groeit (snel ) op. In lyn, teeuw -, een lijn , 
touw opschieten , in orde schikken , ge
regeld in bochten leggen. Wy motte -, 
eeuwrs misse wy de beut, wij moeten op
schieten , voortmaken , anders missen wij 
de boot. - , avvanseerje. Der sjotte jim
me niks mooi op, daar schieten jullie 
niets mee op, daar zijn jullie absoluut 
niet mee geholpen , daar hebben jullie 
niets aan. # (Net) mooi ien - kinne, (niet) 
met iemand op kunnen schieten , (niet) 
met iemand overweg kunnen . Kiste wat 
mooi him - ?, kun je wat met hem op
schieten , met hem overweg? 

'opslaan, onregelm.v. Opslaan; opslaan . 
De takken -, de deken opslaan, terug
slaan. In tint -, een tent opslaan, in el
kaar zetten en klaar maken voor gebruik. 
-> opsatte . In buek -, een boek opslaan , 
openslaan. De eigen -, de ogen opslaan , 
opendoen. De fatten wezzen yn ie pak/uÁs 
opslooin, de vaten werden in het pakhuis 
opgeslagen , ordelijk opgeborgen . De kof
je is opslooin, de koffie is opgeslagen , in 
prijs gestegen. De lainen binne opslooin, 
de lonen zijn opgeslagen , verhoogd. 

'opslaeh, s. m. Opslach; opslag. - kreje , op
slag, loonsverhoging krijgen. 

op'shlt, [opslüt] adv. Abslut, opslut; ab
soluut, volstrekt. Dat is er - net fan duel, 
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dat is hij absoluut, volstrekt niet van 
plan. 

'opslutte, st. v. Opslute; opsluiten. 
'opsmetterje, v. Galmje; schallen. Liet de 

basune -, laat de bazuinen schallen. - , 
smeflerje. 

'opsmyte, onregelm.v. <Fr. :> Opsmite. 1. 
opwerpen . By it graven klûtren -, bij het 
graven kluiten opwerpen, omhoogwer
pen, opgooien, opsmijten. In mos -, een 
mes opwerpen, omhoogwerpen . In dam -, 
een dam opwerpen, (van aarde, stenen, 
enz.) bouwen. 2. (geld) opleveren. - , 
oonsmyte. It ferhieren fan komers smit 
feur de eilanders heel wat op, het verhu
ren van kamers levert de Schiermonnik
ogers veel (geld) op. 

'opsneje, v. Opsnije; opsnijden; inz. voor: 
grootspreken, opscheppen , pochen , snoe
ven. -> opsprakke. 

'opsnejer, -[sne:jar] s. m., 
opsn ijder , grootspreker, 
pocher, snoever. 

-s. Opsnijer; 
opschepper, 

opsneje'ree, -[sne:jare:] s.m. Opsnijerij ; 
opsnijderij, grootspraak, opschepperij , 
gepoch, snoeverij , gesnoef. 

'opsnofkje, v., - , opsnuve. 
'opsnovje, v. Opsnobje; opsnoepen. 
'opsnuve; 'opsnofkje; v. Opsnuve; opsnui-

ven. In neusdrup -, een neusdrup opsnui-
ven. 

opsome, - , opsomje. 
'opsoming, -[so: mI1)] ; 'opsomming, -[so

mIJ)] ; s.m. , -en. Opsomming; opsom
ming. 

'opsomje, -[somja] onregelm.v., ik somje 
op, dà someste [so: masta] op, dà som
meste op, hy some [so:ma] op, hy somme 
op, I'VY, j e, jimme, jà somje op; some op, 
somme op; opsome, opsomme. Opsomje; 
opsommen. 

'opsomming, s. m. , -> opsoming. 
'opsooie, -[so: ia] v. , sooide op , opsooid. 

Opsaaie; opkweken en met de hand voe
den (inz. van een door de moeder versto
ten lam). -> opwouterje, sooier. 

'opsparje, v. Opsparje; opsparen . 
'opspate, v. Opspatte; opspatten . 
'opspeie, v. Opspiele; opspoelen (van de 

was). 



40 1 

'opspeure, v. Opspoare; opsporen , opspeu
ren. 

'opspylje, v. Opspylje; opspelen. Dy kairel 
spiile so op, die kerel speelde zo op, die 
kerel was vreselijk aan het razen, ti eren. 
Wat spiile de wiin op, wat gaat de wind 
tekeer. 

'opspjaldje, v. Opspjeldzje; opspelden. 
'opspraak, s.m. Opspraak; opspraak. # Yn 

- komme, wazze, in opspraak komen , 
zijn , het onderwerp worden, zijn van ne
gatieve verhalen aangaande persoon en 
gedrag. 

'opsprakke, onregelrn.v. Opsprekke; groot
spreken , opscheppen, pochen, snoeven. 
-+ opsneje. 

'opsprakker, -[spraker] s. m., -s. Opsprek
ker; grootspreker, opschepper, pocher, 
snoever. 

opsprakke'ree, -[sprakere:] s.m. Opsprek
kerij ; grootspraak, opschepperij , gepoch, 
snoeverij , gesnoef. 

'opstain, onregelm. v. Opstean; opstaan. 
Móneseer -, 's ochtends vroeg opstaan, 
uit bed komen. Hy stueeh op en ging be
daar, hij stond op, ging staan en ging 
naar buiten . Kristus is opstien ut de 
deud, Christus is opgestaan , verrezen uit 
de dood. # - tjin, opstaan tegen, in op
stand komen tegen. 

'opstaipelje, v. Opsteapelje; opstapelen. 
8lakken, stinnen -, blokken, stenen op
stapelen. 

'opstand, s.m., -+ opstaun. 
op'standich, adj ., -+ opstaunieh. 
'opstanding, -[standIu] s.m. Opstanning; 

opstanding. De - ut de deud, de opstan
ding, verrijzenis uit de dood. 

'opstap, s.m. Opstap; opstap. 
'opstappe, v. Opstappe; opstappen, weg

gaan. 
'opstapper, -[staper] s.m. , -s. Opstopper; 

opstopper. -+ oplawaier. 
'opstaun, -[sta .!;(n] s. m., -en; 'opstand, 

-[stant] s.m., -en -[standen] . 1. Opstän; 
opstand. 2. spul ; ruzie. - yn 'e bun, ruzie 
in de buurt. # Yn - komme (tj in), in op
stand komen (tegen), zich verzetten (te
gen). 

op'staunich, -[sta.!;(nex]; op'standich, -[stan-

dexJ; adj . Opstannich ; opstandig. 
'opsteeuwe, v. Opstowe; opstui ven. 

opstome 

'opstel, -[std] s.n. , -Ien. Opstel; opstel , 
schoolopstel . 

'opstelIe, v. OpstelIe; opstellen . 
'opstelling, -[stdlI)] s. m., -en. Opstelli ng; 

opstelli ng. 
opster'naat; obster'naat; [opsterna: t] adj. , 

-nater, -st . Opsternaat, obsternaat; obsti 
naat, kwaad, woedend. 

'opsteuke, onregelrn . v. Opstoke; opstoken. 
Al it heeuwt -, al het hout opstoken, ver
stoken. l à hewwe him opstukt, zij hebben 
hem opgestookt, aangezet, opgehitst. 

'opsteuker, -[stö:ker] s.m., -s. Opsto
kelder; opstoker, ophitser, aanzetter. 

opsteuke'ree, -[stö:kere:] s.m. Opstokelde
rij ; opstokerij , gestook, ophitserij . 

'opsteutje, v. Opstuitsje; opstuiten, in de 
hoogte stuiten . 

'opstiige, v. Opstige; opstijgen . It flyehtûeh 
kue troeh de mist net -, het vliegtu ig kon 
door de mi st niet opstijgen. -+ stiige. 

'opstiivje, v. Opstii vje; opstijven. De pud
ding mot aist even -, de pudding moet 
eerst even opstijven. 

'opstykje, v. Opstekke; opsteken. De haun 
-, zijn hand opsteken , in de hoogte ste
ken. De hóle -, <Fr.> de holle opstekke; 
het hoofd opheffen , opwaarts ri chten. De 
aire -, <Fr.> de earen opstekke; de oren 
spitsen (van een dier). - , spitsje. It hier -, 
het haar opsteken, met spelden omhoog 
vastmaken. It jiet, de lamp, de piip, in 
segaar -, het licht, de lamp, zijn pijp, een 
sigaar opsteken, aansteken. Der stiike in 
swieren stam1, in kuelen wiin op , er 
steekt een zware storm, een koele wind 
op, er begint een zware storm, een koele 
wind te waaien. Wy hewwe der heel wat 
opstiike, wij hebben daar veel opgesto
ken , wij zijn daar heel wat aan de weet 
gekomen . 

'opstjuere, v. Opstjoere; opsturen , opzen
den. 

'opstome, v. Opstome; opstomen, in een 
bepaalde richting of verder stomen (van 
een stoomboot of -trein). De be ut stoom
de op nooi de Noodsee, de boot stoomde 
op naar de oordzee. 



opstome 

'opstorne, v. Gearstome; gaar stomen (van 
aardappelen). De iepels -, de aardappelen 
gaar stomen. 

'opstopje, v. Opstopje; opstoppen, opzetten 
(van een dood dier). Opstope(d), opge
stopt. De, in opstope(d) eeuwn, de, een 
opgestopte eend. De opstopede, in opsto
peden hieuwn, de opgestopte, een opge
stopte hond. --> opsa fte. 

'opstopping, -[stoplD] s.m. , -en. Opstop
ping; opstopping, stremming (in het ver
keer). 

'opstryke, (st. )v. Opstrike; opstrijken, zich 
toeëigenen. l à hewwe al it jild opstritsen, 
zij hebben al het geld opgestreken. 

'opstruppe, onregelm.v. Opstrûpe; opstro
pen. De meeuwe -, zijn mouwen opstro
pen. # Deifeur -, <Fr.> derfoar opstrûpe; 
ervoor opdraaien , het gelag moeten be
talen . --> neus. 

'opstUkke(d), -[stüka(t)] adj . (alleen als 
naamwoordelijk deel van het gezegde). 
In : Meu - wazze, keurig gekleed zijn . - , 
opdwaan. 

'opsuge, v. Opsûge; opzuigen. 
'opswylje, v. Opswylje; opharken, bijeen

harken, op een hoop harken . --> stets. 
'opswuele, v. Opswolle; opzwellen , door 

zwellen, zweren in omvang toenemen. --> 

opsatte. 
'optaaste, v. Opkrije; oppakken , oprapen. 

Wat fan de striete -, iets van de straat op-
pakken, oprapen. opkreje. 

'optacht, s.m. Optocht ; optocht. 
'optakelje, v. Optakelje; optakelen . 
'optaskje, v. Oploegje; optassen. Sakken 

wezze optaske, st innen en torf wezze op
staipele , zakken worden opgetast, stenen 
en turf worden opgestapeld. - , lu egje, 
opluegje, taskje. 

'optekenje, v. Optekenje; optekenen . 
'optere, v. Opteare; opvouwen . 
'optiUe, v. <Fr.:> OptilIe. 1. optillen , om

hoogtillen. Beite tilde syn beitesezer op, 
grootvader tilde zijn kleinkind op. 2. 
<zeldz.> opbeuren . --> opfleurje. 3. een 
kabaal , een herrie zijn (door het druk 
zijn van de kinderen; alleen in combi
natie met bet lege onderwerp it). --> 

klawatterje, leven j e, oongain. Wat gin-
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gen dà ben oon, it tilde helendal op, wat 
gingen die kinderen te keer, het was een 
grote herrie, het was een heidens kabaal 
(vg!. Fr. it opti lI e 'herri e schoppen, ka
baa l maken '). --> sters. 

'optinke, onregel m.v. Optinke; uitdenken , 
verzinnen . 

'optjinje, v. Optsjinje; opdienen . 
'optjoterje, dy, -[tjo:tarja] v., tjotere op, 

optjotere; 'optoterje, dy, -[to:tarja] v. , 
totere op , optotere. Jin optoaterje; zich 
opdirken, zich zonder smaak en met 
overl ading opschi kken ; ook voor: zich 
vreemd uitdossen (bijv. voor het klozwn
j en). Opfjo fere(d), opgedirkt; vreemd uit
gedost. --> opdirkje, opdwaan, optoffelje. 

'optoffelje, dy, -[tofalja] v. , toffele op, op
toffeIe. Jin optoffelje; zich opdirken , zich 
zonder smaak en met overlading op
schikken. Optoffele(d), opgedirkt. - , op
dirkje, opdwaan, optjoterje. 

'optöle, v. OptelIe; optellen. 
'optöling, -[t:duJ] s. m., -en. Optelling; op-

telling. 
'optölsorn, s.m. Optelsom; optelsom. 
'optoterje, dy, v., - , optjoterje. 
'optraie, v. Opwine, opwuolje; opwinden 

(van garen). l en -, garen opwinden . --> 

opwiine. 
'optrede, -[tre:da] onregelm.v. « Ned.), 

treedde op, optreden. Optrede; optreden. 
'optreden, -[tre:dan] s. n. « ed.), -s. Op

treden ; optreden . 
'optuge, v. Optuge; optuigen. --> tL/ge. 
'optwinge, st.v. Optwinge; opdwingen , op

dringen . (f en) wat -, (iemand) iets op
dwingen, opdringen. # Dy oon ien -, zich 
aan iemand opdringen . 

'opwacht je, v. Opwachtsje; opwachten. 
'opwage, st.v. Opwage; opwegen . # - tjin, 

opwegen tegen. 
'opwairmje (dy), v. (Jin) opwaarrnje; 

(zich) opwarmen. 
'opweensen, -[ve: n(t)sen] adj . Opwoeksen; 

opgewassen . # - wazze tjin, opgewassen 
zijn tegen . 

opweeuwn, --> opwiine. 
'opwekke, -[vEka] v. , wekte op, opwekt. 

Opwekke; opwekken. 
'opwerkje (dy), v. (Jin) opwurkje; (zich) 
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opwerken. 
'opwiine, st.v. Opwine; opwinden. Jen -, 

garen opwinden. - , optrale. It harleuzje, 
de klak -, het horloge, de klok opwinden. 
- , opdrooie. Opwiinende [op'vi:nanda] 
mesyk, opwindende, opzwepende mu
ziek. Opweeu IVI1, opgewonden , geëxal
teerd , zenuwachtig druk. # Dy - (ie u IVr) , 
zich opwinden, zich kwaad maken (o
ver). 

'opwiining, -[vi:nllJ ] s. m. Opwin ing; op
winding, exaltatie, geëxalteerdheid, ze
nuwachtige drukte. 

'opwiskje, v. Opwiskje ; opwissen, met een 
doek of dweil opnemen, opvegen. --> op
puezje. 

'opwooie, v. Opwaaie; opwaaien. 
'opwouterje, -[va.ytarja] v., IVoutere op, 

ouwel 

opwoutere. Opwouterje; opkweken en 
met de hand voeden (in z. van een door 
de moeder verstoten lam). - , opsooie, 
wouter. 

'opwrieuwe, st.v. Opwriuwe; opwrijven. 
o'ranje, [o.ranja] adj . & s.n. Oranje; oran

je. 
or'gaan, [orga: n] s.n., organen. Orgaan ; or

gaan. 
organy'seerje, [organisI.arja] , [organisl.ar

ja] v. , organysere, organysere. Organi
sealje; organiseren. 

'orgel, s. n., --> argel. 
or'kaan, [orka: n] s.m. , orkanen. Orkaan ; 

orkaan. 
or'kest, [orkEst] s. n., -en. Orkest; orkest. 
ose'aan, s.m. , - , euseaan. 
'ouwel, [a.yal] s.m., -s. Ouwel; ouwel. 



p 
paap, [pa:p] s.m., papen. Paap; paap. 
paar, [pa:r] s. f. , pare. Podde; pad. In tjok 

-, <Fr.> in grauwe podde; een dikke pad; 
ook voor: een dikke vrouw. - Men kin in 
- wal sà lang traapje tat se bast, <Fr.> 
men kin in podde sa lang wol traapje dat 
er barst; je kunt iemand, ook al is hij nog 
zo lankmoedi g, wel zo treiteren, dat hij 
kwaad wordt. 'krokje, h vaakje, h vekj e, 
schildpad, tjok. 

paard, [pa: (r)t] s. n. In : Man en - naime, 
man en paard noemen, niets verzwijgen, 
iets in alle bijzonderheden vertellen. - , 
hynjer, snikpeerd. 

paars, [pa:(r)s]; 'paarsen, [pa: (r)san] 
<zeldz.>; 'paarsjen, [pa:(r)sjan] <zeldz.>; 
adj . Pears; paars. In - kleed j en, een paar
se jurk. 

'paarsen, adj ., -> paars. 
' paarsj en, adj ., - , paars. 
' paazje, [pa:zja] v., paze, paze. Peazgje; 

door het slijk waden ; ook voor: pootje
baden; ook voor: kalm, rustig lopen. De 
fiskers masten in heel ieuwn (troch it slyk 
hanne) -, de vi ssers moesten een heel 
eind door het slijk waden. 'baggerje, 
waadj e. Wy ga ie fa nmidde hanne tà -n, 
wij gaan vanmiddag pootjebaden. Der 
kaam er aan -n , daar kwam hij kalm, 
rustig aan gelopen. 

pacht, [paxt] s.m. Pacht, hier ; pacht, huur 
van een boerderij en/of los land. # Yn -
ha lVlVe, in pacht hebben , pachten. In stok 
greeuwn )'n - hawwe, een akker in pacht 
hebben , een akker pachten. - , lVysheid. 

'pachte, [paxta] v., pachtte, pacht ; 'pach
tje, [pax(t)ja] v., ik pacht j e [pax(t)ja], dà 
pachteste, hy pacJ-Ife, w)', j e, jimme, jà 
pacht je [pax(t)ja]; pachte, pachte. Pacht
sje, hi ere; pachten, huren (van een boer
derij en/of los land). 

'pachter, [paxtar] s. m. , -05 . Pachter, hier
der ; pachter, huurder van een boerderij 
enlof los land. 

'pacht je, v., - , pachte . 

paf, [paf] intelj. Paf; paf. Pyf, -, poef, pief, 
paf, poef. 

paf, [paf] adj . In : - sta in (fan), paf, sprake
loos, perplex staan (van). 

'paffe, [pafa] v. , pafte, paft. Paffe; paffen. 
'pafferich, [pafarax] ; 'paffich, [pafax]; 'pof

fich , [pofax]; adj . Paff(er)ich, poff(er)
ich; pafferig, paffig, ongezond opgezet. 
Hy is sà lVyt en -, hij is zo bleek en paf
f(er) ig. 

'paffich, adj. , - , pafferich. 
paid, [pait] s. n., -en [paidan]. Paad; pad. 

# By 't - lVazze, op pad zijn . By it - traeh, 
langs het pad. By de -en troclt, ft·och de 
-en, langs de paden. It fe/keerze -, het 
verkeerde (levens)pad. It j ochte -, het 
rechte (levens)pad. Op it ferkee rze, 
joch te -, op het verkeerde, rechte pad. It -
j acht haude, het pad recht houden. Op -
gain, op pad gaan . It - net lVy te, de weg 
niet weten. l en it - lViize, iemand de weg 
wijzen. -> paidjen. 

' pa idjen, [pal tjan] s. n. , paidjes [pai tjas]. 
Paadsje; paadje, weggetje. - , paid. 

' paidwiisder , -[vi :zdar] s.m. , -05. Paadwi
zer; wegwijzer, richtingwijzer. - , haun
lVi isder, 1V00iwiisder. 

' paidwys, adj. Paadwii s; wegwijs. # len -
metje, iemand wegwijs maken. -> wooi
IV)'S. 

paiJ, [pai l] s.m., pellen [pElan]. Peal; paal; 
inz. voor: strandpaal. By - saun, bij 
(strand)paal zeven. # Dat stie as in - bo
pe watter, dat staat als een paal boven 
water, dat is een uitgemaakte zaak. 

'pailsteek, S. I11 . Pealstek; paalsteek, lus in 
een touw die niet los kan schieten. 

'paiJwerm, s.m. Pealwjirm; paalworm. 
pair, [pair] s. n. , -en. Pear; paar. It jonge -, 

het jonge paar, het pas getrouwde paar. 
In - hoze, hassakken, schuene, een paar, 
twee bij elkaar horende kousen, sokken, 
schoenen. # In - ... , een paar , enige, en
kele ... In - dagen, schiipe, lVyke, een 
paar, enkele dagen , schepen, weken . In-
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jier, keer, een paar jaar, keer, enige ja
ren, keren . In - hunderf beesten, een paar 
honderd , enkele honderden koeien . Der 
stuegen in - tà praten , er stonden een 
paar (mensen), enkelen te praten. In - fan 
de meusten wil ik hier ne naime, een 
paar, enkele van de mooisten , van de 
mooiste zaken wil ik hier nu noemen . ) 
geeuwden, keuperen, silverell, soeteliefs
paar. 

' pairje, [pai rja] v. , paire, paire. Pearje: 
paren. 

'Paiske, [pal ska] s.m. Peaske; Pasen. 
leuwr fjifsien dagen is it -, over veertien 
dagen is het Pasen. - is eer fan 't jier, 
Pasen is vroeg dit jaar. # Mooi -, met Pa
sen, tijdens de paasdagen. ---> paiskedei . 
---> grien. 

' paiskedei, s.m. Peaskedei' paasdag. De 
paiskedagen, de paasdagen , Pasen . # 
Aisfe -, eerste paasdag. ---> paiskesnaun. 
Twade -, tweede paasdag. - ) paiskemon
dei. Tredde -, "'" derde paasdag. ---> pais
ketiisdei, paisketrooi. Mooi de paiske
dagen, met de paasdagen , met Pasen. ) 
Paiske. 

'paiskefeest, s. n. Peaskefeest; paasfeest 
(dit duurt op Schiermonnikoog drie da
gen). 

'paiskefekansje, s.m. Peaskefakänsje; paas
vakantie. 

'paiskelaun, s.n. Peaskelän; het weiland 
waar vroeger met Pasen volksspelen ge
houden werden (o.a. leiverje) . 

paiske'mondei, s.m. Peaskemoandei ; paas
maandag. ---> paiskedei. 

' paiskeooi, s.n. Peaske-aai; paasei. 
'paiskepronk, s.m. In : De - aan hawwe, 

<Fr.> yn 'e peaskepronk wêze; op zijn 
paasbest gekleed zijn. - ) scheunbast. 

paiske'snaun, s.m. Peaskesnein ; paaszon
dag. paiskedei. 

paiske'snieuwn, s.m. Peaskesneon; paas
zaterdag. 

'paisketiid, s.m. Peasketiid ; paastijd . 
paiske'tiisdei, s.m . ...,. . Peasketiisdei ; de 

dinsdag na Pasen . - ) paiskedei, paiske
trooi. 

paiske'trooi, s.m . ...,. . Peasketrije; de dins
dag na Pasen. ---> paiskedei, paisketiisdei. 

palm 

'Paizems, [paizam(p)s] nom.prop. Pea
zens; Paesens (v issersdorp aan de Friese 
waddenkust). 

'pak, [pak] s.n., -ken. Pak; pak. In - twu
bakken, een pak beschuit. In - (klaine) , 
een pak (kleren). In ben yn 't - dwaan ...,. , 
een kind in het pak doen , een kind in
bakeren . - ) donder, hieuwd, kiize, my fer, 
pak jen. 

'pakhUs, s.n. Pakhus; pakhuis; inz. voor: 
de schuur waar de aangespoelde en bij de 
strandvonder aangegeven goederen be
waard werden. 

'pakje, [pakja] v., ik pakje, dà pokesfe 
[p:):kasta], hy poke [p:):ka] , wy, je, jim
me, jà pakje; poke, poke. Pakke; pakken . 
De koffer -, zijn koffer pakken. # len tà 
-n hawwe, kreje , iemand te pakken heb
ben, krijgen. It tà -n hawwe, kreje, het te 
pakken hebben, krijgen. 

'pakjen, [pakjan] s.n. , pakjes [päkjas]. 
Pakje; pakje, klein pak; inz. voor: ver
pakt geschenk. In - tee, prûmtabak, sied, 
een pakje thee, pruimtabak, zaad. Bep 
hie feur ole ben in - mooinimd, groot
moeder had voor alle kinderen een pakje 
meegebracht. 

'pakpapier, s. n. Pakpapier; pakpapier. 
'pakteeuw, s.n. Paktou; paktouw. 
pal, [pal] adv. Lyk; pal. De wiin is - nood, 

de wind is pal noord. - tjin de wiin yn, 
pal tegen de wind in. # - sfain, pal staan, 
niet terugdeinzen. - stain feur ... , pal 

. staan voor .. . , ... onwrikbaar verdedigen . 
pal, [pal] s. In : Min, raar fà - komme, 

<Fr.> raar te pal komme; leljjk, slecht te 
pas komen. Hy is der min, raar tà -
komd, hij is daar lelijk, slecht te pas ge
komen . 

pal, [pal] s.f. , -Ie. Pel; peluw, langwerpig 
onderkussen. 

'palder, [paJdar] s.m. , -s. Polder; polder. 
'palderbestjuer, s. n. Polderbestjoer; pol

derbestuur. 
'palderdyk, s.m. Polderdyk; polderdijk. 
pa 'leis, [pah:.ls], [paIE. i s] s.n. , paleizen 

[palE.izan] , [paIE.izan] ; pe'lys, [pa li s] 
s.n. <zeldz.>, pelyzen [palizan]. Paleis; 
paleis. 

palm, [pal(a)m] S. I11 ., -en. Palm; palm. 1. 



palmbaim 

palmboom. 2. vlakke binnenzijde van de 
hand. De - fan 'e haun, de palm van de 
hand, de handpalm. 

'palmbaim, s. m. Palmbeam; palmboom. 
palm'paiske, [pal(e)m]-, [pam]- s.m. 

Palmpeaske; palmpasen. ---+ palmsnaun. 
palm'snaun; palm'sondach, -[sondax] 

«Ned.); s.m. Palmsnein ; palmzondag. ---+ 

palmpaiske. 
palm'sondach, s.m., ---+ palmsnaun. 
'palmtak, s.m. Palmtûke; palmtak. 
pan, [pan] s.f. , pone [p:J :ne]. Panne, pan

tsje (i n bet. 4); pan (in bet. 1 en 2), bord 
(in bet. 3), schotel(tje) (in bet. 4). 1. 
kookpan. De - stie op it fjuer, de pan 
staat op het vuur. 2. dakpan. 3. etens
bord. ---+ (tafel)bues, iitenspan. Der stue
gen saun pone op tafel, er stonden zeven 
borden op tafel. 4. kleine schotel bij een 
drinkkop. - , kap-en-pan. # Eeuwnder de 
pone wazze, onder de pannen zijn, gebol"
gen zijn. - , bree, feeeh, poot. 

pand, [pant] s.n., -en [panden]. Pan; pand, 
gebouw. ---+ paun. 

pan'doere, [pandu.el"e] v. , pandoersde 
[pandu.ezdeJ, pandoers(d) [pandu.es(t)]; 
pan'doerje, [pandu.elje] v., pandoere, 
pandoere. Pandoere; pandoeren, zeker 
kaartspel (pandoer) spelen . 

pan'doerje, v. , ---+ pandoere. 
pandoers(d(e», ---+ pandoere. 
pa 'neel, [pane:l] , [pene:l] s.n. , panelen. 

Paniel; paneel. 
pa'neermal, [panI.er]-, [penI.er]- s.n. Pa

nearmoal ; paneermeel. 
'panfol, s.n. <Fr.:> Panfol. 1. zoveel er in 

een pan gaat. In - iepels, sap , een pan 
aardappelen , soep. 2. zoveel er op een 
bord gaat. In - iiten, een bord eten. 

'pangles, s.n. Glêzen panne; glazen dak
pan (fungerend als dakraam). 

'panherring, s.m. Panhjerring; panharing. 
pa'nyk, [panik] , [penik] s.m. Panyk; pa

niek. 
'panklair, adj. Panklear; panklaar. 
'pankuek, s.m. Pankoek, stro; pannen

koek. As 't rynt en de son schynt, bakke 
de tjuensters -en op de ree, <Fr.> as it 
reint en de sinne skynt, dan binne de 
tsjoensters oan it pankoekbakken ; als het 
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regent en de zon schijnt, dan komen er 
veel kwallen . ---+ tjuensterpankuek, tjuen
sterweer. - , plaat, sed, siekte. 

'pankueksmös, s.n. Pankoeksmês; pannen
koeksmes. 

'panlaat, s.f. Panlatte; panlat. 
'panschrover, s.m. Panskrobber ; ronde 

handschrobber, handboender voor potten 
en pannen. 

'panschrovje, v. Panskrobje; de potten en 
pannen schoon boenen . Nooi it iiten mot 
der panschrove wezze, <Fr.> nei it iten 
moat der panskrobbe wurde; na het eten 
moeten de potten en pannen schoon ge
boend worden . 

'pansleker, -[sle:kel"] s.m. Filemomke, pöt
slikker; wijsvinger (in een kinderrijmpje; 
zie in dit verband ook: Zytje finger, 
EZsjemuer, gairfinger, lûzeknyper, poot
Zeker) . ---+ slik je, wiisfinger. 

'panter, [panter] s.m., -s. Panter; panter. 
'pantjefisk, [pantje]- s.m. Pantsjefisk; pan

vis, pannenvis, (voor)gerecht, bestaand 
uit opgewarmde stokvis (al of niet met 
aardappelen en/of rijst en zure saus). 

pan 'toffel, [pantofel] s.m., -s. Pantoffel; 
pantoffel. # Eeuwnder de - sitte, onder de 
pantoffel zitten, zich door zijn vrouw la
ten regeren. - , plak. ---+ toffel. 

pan'toffelblom, s.f. Pantoffeltsje, pûdsje
blom; pantoffeltje, pantoffelbloem. 

'pantser, [pantser] s.n. , -s. Pantser ; pant
ser. 

'pantserje, [pantserje] v., pantsere, pant
sere . Pantserje; pantseren. 

pa'pier, [papi .er] , [pepi .er] s.n. , -en; pam
'pier, [pampi.er] s.n. <zeldz.>, -en. 
Papier, pampier, pompier; papier. (De) 
-en, (de) papieren, (de) geschreven stuk
ken, (de) bewijsstukken. # Wat op - satte, 
iets op papier zetten , iets op schrift stel
len. ---+ bOge, fal. 

pa'pierbuel, s.m. Papierboel, papierbrot; 
paperassen. 

pa 'pieren, [papi .eren] , [pepi.el"en] adj. Pa
pieren ; papieren. 

pa'pierjild, s.n . Papierj ild; papiergeld. 
pa'pierkuer, s.m. Papierkoer; papiermand, 

prullenmand. 
pappe'gooi, [papego: i] ; poppe'gooi, [pope-
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go:i] ; s. m. , -en. Pappegaai ; papegaai. # 
là sil de - de kap oojbyte, zij zal eens la
ten zien wat ze allemaal wel niet kan . 

pappe'gooieneus, [papago.ia]- s.f. Pappe
gaaienoas; arendsneus, haviksneus. -> 

neus. 
' papsak, [pap]- s.m. Grouwe skiter, fetlak; 

papzak, dikzak. -> tjoksak. 
par, s.f., - , por. 
para'dys, [paradi s] , [paradi s] s.n. Paradys; 

paradijs . 
para'plu, [paraplü] , [paraplü] s.m., -s. Pa

raplu ; paraplu. -> besteedster. 
para'sjutte, [parasjüta], [parasjüta] s. m., 

-s. Parasjute; parachute. 
para'sol, [parasol] , [parasol] s. m., -len. Pa

rasol ; parasol. 
par'does, [pardus], [pardus] adv. Pardoes; 

pardoes, ineen s. -> perdûf. 
'parebalsem, s. m., - , perebalsem. 
'pareblom, [pa:ra]- s.f. Hynsteblom; paar

debloem. - , hynjer(s)blom, parepûster. 
'parefilder, [pa:ra]- s. m. Poddefi lder; 

schertsende benaming voor een bot, 
stomp mes. 

'parel, [pa:ral] s.m. , -s. Pearel; parel. 
'parelgroot, s.n. Pearelgröt; parelgort. 
'parelsnuer, s.n. Pearelsnoer; parelsnoer. 
'parep6ste, [pa:ra]- v. De lampkes fan in 

utbloeide hynsteblom fuortblaze ; de kaar
sjes, de gepluisde zaadjes van een uitge
bloeide paardebloem wegblazen (een kin
dervermaak). De famde binne oon it -n, 
de meisjes zijn de gepluisde zaadjes van 
de uitgebloeide paardebloemen aan het 
wegblazen. parepûster. 

'parep6ster, [pa:ra]- s. m. 1. <zeldz.> hyn
steblom ; paardebloem. -> hynjer(s)blom, 
pareblom. 2. lampepûster ; kaarsjes, (het 
samenstel van de gepluisde zaadjes van 
de) uitgebloeide paardebloem. -> pare
puste. 

'parestuel, [pa:ra]- ; 'poddestuel, [poda]-; 
s.m. Poddestoel; paddestoel. 

park, [park] s.n., -en. Perk, park; perk. 
par'keerje, [parkI.alja] v. , parkere, parke

re. Parkearje; parkeren. 
par'keerplaats, s.m. & s.f. Parkearplak; 

parkeerplaats. 
parke'mint, [parkamlnt] s. n. Perkamint; 

pas 

perkament. 
par'ketfluer, [parht]- s.m. Parketflier; par

ketvloer. 
par'kyt, [parkit] s.m., -en. Parkyt; parkiet. 
'parlefinker, [parlafuJkar] s.m., -s. Par le

finker ; parlevinker. 
'parlefinkje, [parlatlIJkja] v., parlefinke, 

par/efinke. Parlefinkje; parlevi nken . 
parle'mint, [parlamint] s.n. Parlemint; 

parlement. 
parle'muen, [parlamü.an]; parle'muer, 

[parlamü .ar]; s.n. Parlemoer; paarle
moer, parelmoer. 

parle'muenen, [parlamü.anan] ; parle
'mueren, [parlamü.aran] ; adj . Parlemoe
ren; paarlemoeren , parelmoeren, van 
paarlemoer. -> a/der. 

parle'muer, s. n. , -> parlemuen. 
parle'mueren, adj ., - , parlemuenen. 
par'mantich, [parmantax], [parmantax] 

adj. & adv. Parmantich ; parmantig. 
par'nassya, [parn asija:] s.m. Parnaskrûd; 

parnaskruid. -> knootjefet. 
'parte, [pa(r)ta] num. , . Party; tamelijk 

veel , vrij veel. - huzen binne ferbeeuwd , 
tamelijk veel, vrij veel huizen zijn ver
bouwd. - hewwe der gin weet fan, vrij 
velen, tamelijk veel mensen hebben daar 
geen weet van . 

par'tee, [pa(r)te:] , [pa(r)te:] s.m., -ën. Par
tij ; partij . In polytyken -, een politieke 
partij . De polytyke -ën, de politieke par
tijen. In - brandstaf, graan, een partij 
brandstof, graan . -> parteidich. 

par'teebestjuer, s.n. Partijbestjoer; partij
bestuur. 

par'teidich, [pa(r)te . i dax] adj . & adv. Par
tidich , partijich; partijdig. 

partykUl'lier, [pa(r)tiküli.ar] , [pa(r)ta
küli.ar] , [pa(r)takali .ar] adj . Partikulier ; 
partikulier. 

pas, [pas] s. m. , -sen. Pas; pas. 1. <zeldz.> 
stap, schrede, trede. -> stap. Fjeeuwr pas, 
-sen, vier passen. 2. paspoort. -> 

paspoort. # Yn 'e - rone, in de pas lopen, 
zich conformeren . Ut 'e - rone, uit de pas 
lopen , zich niet conformeren . -> trees. 
Gued by ien yn 'e - sta in, bij iemand in 
de pas staan, goed bij iemand aange
schreven staan. 



pas 

pas, [pas] s. (alleen in vaste verbindingen). 
Pas; pas. # Fan - komme, van pas komen , 
di enstig zijn. Tà -, te pas. Net tà - kom
me, geen pas geven, onbetamelijk zijn , 
niet betamen. Tà - en tà eeuwnpas, te pas 
en te onpas. Hier af de r oon fà - komme, 
ergens aan te pas komen, ergens bij no
dig zijn . Der mot in fakman oon tà -
komme, daar moet een vakman aan te pas 
kOl11en, daar is een vakman bij nodig . 
(Gin) - jaan, (geen) pas geven , (on)beta
mei ijk zijn, (niet) betamen. 

pas, [pas] adv. Pas; pas. Hy is der - wein, 
hij is daar pas, net geweest. - , just, krekf. 
Werom komste der ne - mooi ?, waarom 
kom je daar nu pas, eerst mee? -+ aist. 

'pasfoto, s.m. Pasfoto; pasfoto. 
pa'sjint, [pasjlnt] , [pasjInt] s.m., -en. Pa

sj int ; patiënt. 
'paspoort, -[po.a(r)t] s. n. , -en. Paspoart; 

paspoort. -+ pas. 
passa'sjier, [pasas(j)i.ar], [pasas(j) i.ar] 

s.m. , -s. Passazjier ; passagier. 
passa'sjiersbeut, s.f. Passazjiersboat; pas

sagiersboot. 
pas'seerje, [pasI.arja] v. , passere, passere. 

Passearje; passeren. Hy is de dotich al 
passere, hij is de dertig al gepasseerd, hij 
is al ouder dan dertig jaar. Der is hier 
heel wat passere, er is bier heel wat ge
passeerd, voorgevallen. 

'passer, s. m., -+ poser. 
past, [past] ; post, [post] ; s.m. Post; post 

(postdienst, bedrijf der posterijen; door 
de postdienst bezorgde brieven , kaarten 
e.d.; postbestelling); ook voor: postboot. 
- , pastbeuf, pastschip. Is der nach gin 
-?, is er nog geen post, zijn er nog geen 
brieven, kaarten e.d. bezorgd? Mooi de 
aiste -, met de eerste post(bestelling). De 
- is al feurby, <Fr.> de post is al foarby; 
de postbode is al voorbij . Wy binne mooi 
de - komd, wij zijn met de postboot 
(over)gekomen. - , kakogelje . # In brief 
op de - dwaan, een brief op de post, op 
de bus doen , een brief posten . bos. 

'pastbeut, s.f. Postboat; postboot. -+ past, 
pastschip. 

'pastbos, s.f. Postbus; postbus. 
'pastdeeuw, s.f. Postdo; postdui f. 
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pas'tei, [pastE.iJ, [pastE. iJ s. I11. , -en. Pas
tei ; pastei. 

pas'teur, [pastö.ar], [pastö.ar] s. m., -s. 
Pastoar ; pastoor. 

'pastkanteur, S. I1 . Postkantoar ; postkan
toor. 

pasto'ree, [pasto. re:] , [pastare:] S. I11 ., -ën. 
Pastorij (e); pastori e. 

pasto'reetieuwn, s. m. Pastorijtul1 ; pasto
ri etuin. 

'pastroonder, -[ro: ndar] s. m., -s. Postrin
der ; postbode, brievenbesteller. -+ brieve
roonder. 

'pastschip, s.n . Postskip; postboot. - , past, 
pastbeut. 

'pastschipper, s. m. Postskipper ; schipper 
van een postboot. 

'pastsegel, [pastse:ga l] , [pase:gal] s.m., -s. 
Postsegel; postzegel. 

'pastwiksel, s.m. Postwiksel ; postwi ssel. 
pat, [pat] s.n., -ten. Part ; part. # Feur in -, 

<Fr.> foar in part; voor een deel , ten 
dele, gedeeltelijk. Feur if gotste -, voor 
het grootste deel , grotendeels. Feur myn 
-, voor mijn part , wat mij betreft . Hier af 
der - nach deel oon hawwe, ergens part 
noch deel aan hebben, ergens volkomen 
onschuldig aan zijn. -+ deel. 

'pater, [pa:tar] s. m., -s. Pater (in bet. 1), 
paterke (in bet 2.); pater (in bet. 1), pa
tertje (langs de kant) (in bet 2.). 1. orde
geestelijke die priester is. 2. bekende rei
dan s. Oolfjens kat en KJ1ke har kater 
wiene mooi 'neeuwr yn 'e -, Ooit jens kat 
en KUkes kater dansten samen een pa
tertje (begin van een Schiermonnikoger 
liedje). 

'paterje, [pa:tarja] v., patere, patere. In 
paterke dûnsje; een patertje dan sen. 

'patferdikke, [pat]- ; 'potferdikke, [pot]-; 
intelj . Potferdikke; potverdikke, potver
dikkie. -+ ferdikke. 

'patferdory, [pat]-; 'potferdory, [pot]-; 
interj . Potferdoarje; potverdorie, potver
driedorie. -+ ferdo ry. 

'patlaid, [pat]- ; 'potlaid, [pot]-; s. n. & 
s.m. (niet als stofnaam), -en. Poatlead; 
potlood. -+ blau. 

pa'treun, [patrö:n], [patrö:n] s.n. , -en. Pa
troan ; patroon , model. 
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pa'treun, [patrö:n], [patrö:n] s. m., -en . Pa
troan; patroon, huls met projectiel en 
buskruitlading. 

pa' treun, [patrö:n], [patrö:n] s.m. , -s. Pa
troan; patroon. 1. beschermheer; be
schermhei lige. 2. baas, eigenaar van een 
bedrijf. 

pa'treunebuek, [patrö:na]-, [patrö:na]
s. n. Patroaneboek; patronen boek. 

pa'triis, s. m. , , patrys. 
pa'triizejacht, [patri :za]-, [patri:za]- s.m. 

Patrizejacht; patrijzenjacht. 
patriizen, ' patrys. 
pa'trys, [patri s], [patri s] s. m. , patryzen 

[patrizan], [patrizan] , patriizen [patri:
zan], [patri: zan]; pa'triis, [patri :s] , [pa
tri :s] s. m. , patriizen [patri:zan] , [patri:
zan]. Patrii s, patrys; patrijs. 

pa'tryshieuwn, s. m. Patriishûn ; patrijs
hond. 

pa 'tryspoort, S. I11. Patrii spoarte; patrijs
poort . -> potse . 

pa'troelje, [patrulja], [patrulja] s.m., -s. 
Patrûlje; patrouille. # Op - gain, wazze, 
op patrouille gaan, zijn. 

patten, -> poot. 
pau, [pa.kl] s.f. , -we. Pau; pauw. 
pauk, [pa. klk] s.m., -en. Pauk; pauk, ketel

trom. 
paun, [pa. kln] s.n. Pan; pand. 1. waarborg, 

onderpand. 2. kostbaar bezit. Us aude 
spraak is us in kastlik -, onze oude taal is 
ons een kostelijk pand, een kostbaar be
zit. It us tàfertreeuwde -, het ons toever
trouwde pand, dat een kostbaar bezit is 
(bijv. een kind). 

'paunbrief, s. m. Panbrief; pandbrief. 
'paunderje, [pa.klndarja] v . .... , paundere, 

paundere; 'pauntelje, [pa.klntalja] v ..... , 
pauntele, paumele. Panderje, pantelje; 
kalm, langzaam, op zijn gemak lopen , 
kuieren . 

'paunse, [pa.kln (t)sa] s.m., -no Panse; pens. 
'pauntelje, [pa.klntalja] v., paunlele, paun

tele . 1. - , paunderje. 2. w(r)aggelje; wag
gelen . - ) kakogelje, waggelje. 

paus, [pa.kls] s.m., -en. Paus; paus. 
'pauwefeer, [pa.kla]- s.f. Pauwefear; pau

wenveer. 
pavil'juen, [pavlijü.an] , [pavaljü .an] s. n., 

-en. Paviljoen: paviljoen . 
pe'beerje, v. , -> prebeerje. 

peiling 

pe'daal, [pada:l] s.n., pedalen. Pedaal ; 
pedaal. 

'peddel, [peda I] s. m., -s. Peddel ; peddel. 
reuriem. 

'peddelje, [pedalja] v., peddele, pedde/e. 
Peddelje; peddelen. 

pee, [pe:] S.I11 . Pee; pee. # De - ynhawwe, 
de pee, de pest inhebben, verschrikkelijk 
het land hebben . -> pikballen, smeur. De 
- aan ien hawwe, de pee, de pest, een 
pesthekel , een vreselijke hekel aan ie
mand hebben . -> pest. 

'peejekket, [pe:]- s. m. Pijjekker ; pijjekker. 
- , freeschyter. 

peek, [pe:k] s.m. , peken. Pik; pik (met een 
snavel) . -> pikje. 

pees, [pe:s] s.m., pezen [pe:zan]. Sine; 
pees, het taaie, uit bindweefsel bestaande 
gedeelte van een spier. 

'peesje, [pe:sja] v. , pese, pese. Pisje; pis
sen, plassen, wateren , urineren . -> bruek, 
miel, pymelje, strulkje. 

peeuwn, [pe.kln] s.n., -en. Pûn; pond (halve 
kilo; Britse munteenheid). In - sukker, 
een pond suiker. Fyftich peeuwn, vijftig 
pond. In geeuwne ir -, <Fr.> in gûne it 
pûn ; een gulden per pond. It Ingelse -, 
het Engelse, Britse pond. Betelje yn -en, 
betalen in ponden . 

'pege, [pe:ga] s.m., -n. l. pjuk; prik, scherp 
gepunte stok (bijv. om het botwant of 
konijnenstrikken mee vast te zetten). -> 

prikke, strnppelpege. 2. pin(ne); peg, pin , 
spie (0111 iets mee vast te zetten). 3. 
<zeldz.> (tinne) tûke; (dunne) tak. De 
fieuwlen sifte op in -, de vogels zitten op 
een (dunne) tak. 

'pegel, [pe:gal] s.m., -S. Jûkel ; pegel , 
ijskegel. -> jokkel. 

'peie, v. , - , peje. 
peil, [pe. il] s.n. Peil ; peil. # Op - (blieuwe, 

bringe, haude, wazze), op peil (blijven, 
brengen , houden , zijn ). It stie op in heich 
-, het staat op een hoog peil , niveau. 

'peildatum, s. m. Pei ldatum ; peildatum. 
'peile, [pe. i la] v., peilde, peild. PeilG)e; 

peilen. 
'peiling, [pe. i IlIJ] s. m., -en. Peiling; pei-



peillaid 

lin g. De kat noom de - op myn schetse , 
de kat peilde, mat de afs tand die voor een 
sprong op mijn schoot overbrugd moest 
worden. 

'peillaid, s. n. Peillead ; peillood. 
'peilstook, s.m. Peilstok; peilstok. 
'peje, [pe:ja] v., pede , peed ; 'peie, [pf:.ia] 

v., peide, peid. Peie; prakken , met een 
vork fijnma ken (van eten). 

'peje, [pe:ja] v. <zeldz.>, pede, peed. Be
telje; betalen (alleen voorkomend in dal
peje ; vg l. Engels to pay 'beta len'). - , 
dalpej e. 

peke(ste), ---+ pikje. 
'pelgrim, [pdgrlm] s.m. , -s. Pylger; pel

grim. 
pe'lys, s. n., ---+ paleis. 
pe'lytsje, [palitsja] s.m ., -s (alleen in bet. 

2). <Fr.:> Polysje. 1. het geheel van de 
ambtenaren die belast zijn met het toe
zicht op de openbare orde en veiligheid. 
De - wes derby hole, de politie werd erbij 
gehaald. 2. politieagent. Wy seigen 
fjeeuwr -s ronen, <Fr.> wy seagen fjou
wer polysjes rinnen ; wij zagen vier poli
tieagenten lopen. 

pe'lytsjehieuwn, s.m. Polysjehûn ; politie
hond. 

pellen, ---+ pail. 
pels, [pd(t)s] s.m. , pelzen [pdzan]. Pels; 

pels, dichtbehaarde huid van verschillen
de (roof)dieren . 

'pelsdier, s.n. Pelsdier ; pelsdier. 
'pelsmauntel, s.m. Pelsmantel ; pelsmantel. 
'pelsmuts, s.f. Pelsmûtse; pelsmuts. 
pe'nary, [pana:ri] s.m. Penaarje; penarie. # 

Yn 'e - sitte, in de penarie, in het nauw 
zitten. 

pen'dólle, [pf: ndüla], [pandüla] s.m., -s. 
Pendule; pendule. 

pene, ---+ pin. 
'penning, s.m., ---+ pinning. 
pen'seel, s.n., ---+ pinseel. 
pen 'sjon, s.n., - , pinsjon. 
pen'sjuen, s.n., ---+ pinsjuen. 
'peperbtisjen, s. n., ---+ piiperhusjen. 
peper'munt, s.m., - , piipermunt. 
per, [pf:r] prep. Per; per. ---+ de, it. 
per'beerje, v., - , prebeerje. 
per'dut, [pardüt] adv. Pardoes; pardoes, 
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ineens. - , pardoes . 
'perebalsem, [pLara]- ; 'parebalsem, [pa:

ra]- ; s.m. Perubalsem; perubalsem. 
per'fester, [parff:s tar] s. m., -s. Perfester; 

professor. 
pery'eude, [pI(.a)rijö:da] s.m. , -no Perioa

de; periode. 
perma'nint, [pf:rmanlnt] , [pf: rmanlnt] adj ., 

adv. & s. n. Permanint ; permanent. 
per 'misje, [parmIsja] s.m. Permi sje; per

missie. # Mooi -, met permissie, met ver
lof. 

per'ron, [pf:fon], [paron] s.n. , -s. Perron ; 
perron. 

pers, [pf: rs] s.m. , -en. Parse; pers. 
'perse, [pf:rsa] v. , perste, perst; 'persje, 

[pf: rsja] v., perse, perse. Pars(j)e; persen. 
per'seel, [pf:rse:l] , [parse:l] s. n., perselen. 

Perseel; perceel. 
per'ses, [parsf:s]; pre'ses, [prasf:s]; s.n. , 

-sen. Proses; proces. 
per'seun, [parsö: n] s.m. , -en. Persoan ; per

soon . # De ... yn - wazze, de ... in per
soon zijn . ---+ wyslikheid. 

per'seunlik, [parsö:nlak] adj . & adv. Per
soanlik; persoonlijk. 

per'sint, [parsint] s.n. , -en. Prosint, per
sint ; procent. Tjien, twintich persint, tien, 
twintig procent. ft is in kwesje fan -en, 
het is een kwestie, zaak van procenten. 

persin'taazje, [pf:fslnta:zja] , [pf:rsanta:zja] 
s. n., -s. Persintaazje; percentage. 

'persje, v., ---+ perse. 
perso'neel, [pf:rso.ne:I] , [pf:rsane:l] s.n. 

Personiel ; personeel. 
'perzik, [pf: rzIk] , [pf:fzak] s.m., -ken. 

Pjisk; perzik. 
pe'sleen, [pasle:n] s.m. Poslein ; postelein. 
pe'sleen, [pasle:n] s.n. Porslein ; porselein . 

---+ degelgued, elderengued, kap-en-pone
gued, pootgued, schuttelgued, stiengued. 

pest, [Pf:s t] s.m. Pest; pest. Kree de -I, 
<Fr.> krij de pest ; krijg de klere! , loop 
naar de maan! , stik! # Gin -, geen pest, 
geen zier. ---+ f eer, gesterkeum, kêle, keum, 
keumstekêle, scheet, sier. Hy wet der gin 
- fan , hij weet er geen sikkepit, geen 
snars van . - , pee. 

'peste, [pf:s ta] v., pestte, pest; 'pest je, 
[Pf:s(t)ja] v., ik pest je [Pf:s(t)ja], do pes-
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teste , hy peste, I'V)', je, jimme, jà pest je 
[pEs(t)ja] ; peste, peste. Peste; pesten , 
treiteren. > kasteje. 

peste'ree, [pEstare:] s.m., -ën. Pesterij ; pes-
terij , gepest, getrei ter. 

'pestfieuwl, s.m. Pestfûgel; pestvogel. 
'pest je, v., -+ peste . 
pe'stjuersnaad, [pastjü.a(r)z]-; be'stjuers

naad, [bastjü .a(r)z]-; s.f. & s.m. Figuer
naad; figuurnaad , postuurnaad, klei ne 
naad om een kledingstuk beter passend te 
maken (waardoor het postuur van de dra
ger beter uitkomt). 

pe'tyterich, [pa titarax] adj . <Fr.:> Petite
rich . 1. petieterig, nietig, klein . 2. piet
luttig. 

'pet jen, [pEt jan] s.n., petjes [pEt jas] . Pet; 
pet. # Der nim ik it - Jeur oof, daar neem 
ik mijn pet voor af, ik heb respect voor 
die prestatie. 

pe'tret, s. n., -+ portret. 
'pets(j)egooie, [pEts(j)ago: ja] v. (<Fr.), pet

sU)egooide, petsU)egooid. Petsjegoaie, 
petsjebalje; hoedjebal spelen. De ben bin
ne aan it -n, de kinderen zijn hoedjebal 
aan het spelen. 

pe'tUlsjes, [patülsjas] s. In: Ut -, <Fr.> be
tuItsjes, petultsjes; in scherts, niet echt 
gemeend. It wie maar ut -, het was maar 
scherts, het was niet echt gemeend. 

'peujer, [pö:jar]; 'poeier, [pu.jar] (<Ned); 
s.n. & s.m., -s (alleen in bet. 2). Poeier; 
poeder, poeier. 1. (als s. n.; stofnaam) 
zeer fijn gemaakte, uit zeer fijne deeltjes 
bestaande of in zeer fijne deeltjes uiteen
gevallen vaste stof. 2. (als s.m.; soort
naam) afgepaste hoeveelheid van een 
fijngemaakt geneesmiddel, om ineens in 
te nemen. Db moste trooi -s op in dei 
ynnimme, je moet drie poeders per dag 
innemen. 

'peujerdeus, s.f. Poeierdoaze; poederdoos. 
'peujerje, [pö:jarja] v., peujere, peujere. 

Poeierje; poederen . 
'peujersUkker, s.m. Poeiersûker; poeder

suiker. 
peuk, [pö:k] s.m., -en; pook, [po:k] s.m., 

poken. Pook; pook. 
'peuke, [pö:ka] v., peukte, peukt. Pjukke, 

peukje; (slordig) naaien. pongje. 

pIJp 

'peukerje, v., -+ peukje. 
'peukje, [pö:kja] v. , peuke, peuke; 'peu

kerje, [pö:karja] v., peukere, peukere; 
'pookje, [po:kja] v., poke, poke . Pookje; 
poken. -+ preukelje. 

'peukjen, [pö:kjan] s.n ., peukjes [pö:kjas]. 
Eintsje, peukje; peuk, peukje. 

peut, [pö:t] s. m. <gem.>. Kop; kop, hoofd 
(vg!. Fr. poatte 'voorhoofd'). len in 
kleeuw, mep, ringel, waps om, aan 'e -
jaan, iemand een hengst, klets voor z'n 
kop geven. -+ kiize, nydpeut. 

py'ano, [pija:no:] s.m., - 's. Piano; piano. 
py'anospylder, s.m. Pianospylder; piano-

speler. 
py'anospylje, v. Pianospylje; pianospelen. 
'pyas, [pijas] s.m., -sen. Pias; pias. 
'piele, [pi .ala] v., pielde, pield. PieJe; zo'n 

beetje bezig zijn, allerlei kleine karwei
tjes doen. Ik bin de hele dei wat aan 't -n 
wein, ik ben de hele dag zo'n beetje bezig 
geweest, ik heb deze dag allerlei kleine 
karweitjes gedaan. Naai in sat Jan -n is 
ie dach lokt, na veel gepruts is het toch 
gelukt. # - mooi, <Fr.> piele mei ; bezig 
zijn met; doen aan . De ben binne mooi in 
stok teeuI'v aan 't -n, de kinderen zijn met 
een stuk touw bezig, de kinderen doen 
van alles met een stuk touw. Hy pielt wat 
mooi schilder jen, hij doet wat aan schil
deren. Mooi it eilanders -, zich (uit lief
hebberij) met het Schiermonnikoogs be
zig houden (erover lezen, er stukjes in 
schrijven, enz.). -+ tjote /je. 

pier, [pi .ar] s.m., -en. Pier; pier, worm. -+ 

daid, werm. 
pier, [pi.ar] s.m., -en. Pier; pier, in zee 

vooruitstekende, lange en betrekkelijk 
smalle havendam. 

'pierewips, [pi.aravIps] s.m. & s.f., -en 
(als s.m.), -e (als s.f.). Brims, ealjebij ; 
wesp. -+ brims, iineJonder. 

pyf, [pif] interj . Pyf; pief. -, paf, poef, pief, 
paf, poef. 

pii'bà, [pi :ba] interj . Piba, piipba; kieke
boe. 

piile, -+ pyl. 
piip, [pi:p] s.f., -e; pyp, [pip] s.f. , piipe 

[pi :pa] . Piip (in bet. 1), bokse (in bet. 2); 
pijp. 1. holle ronde buis; inz. voor: ta-
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bakspijp. 2. elk der beide delen van een 
broek die de benen bedekken. - , brueks
piip. # De -e .'In 'e sak haL/de, <Fr.> de 
pipen yn 'e sek halde; zich niet bloot
geven. - , piiper. Naai ien syn -e daunsje , 
naar iemands pijpen dansen, iemands wil 
in ieder opzicht volgen. len op 'e - haw
we, <Fr.> ien op in pypfol hawwe; 
wei nig vertrouwen in iemand hebben; 
ook voor: iemand niet hoog aanslaan, ie
mand ni et veel capaci teiten toedichten. 

, piipfol. 
piipe, - , pyp. 
'piipedap, s.m. Pipedop; pijpendop. 
'püpekap, s.m. Pipekop; pijpenkop. 
'piipeketel, -[ke: ta l] s.m. , -s. Pypstale; 

(stukje) pijpensteel (vroeger wel door 
jongens bijeen gezocht en met een hand
boog (snilsebeuch) weggeschoten); ook 
voor: afgebroken pijpenkop. ---+ piipestó
Ie. 

'püpeklaarkje, v. Püpreagje; zijn pijp door
halen uithalen, reinigen van as en roet. 
Beite wie aan it -n, grootvader was zijn 
pijp aan het doorhalen, uithalen. # l à sit
te der maar tà -n en tà kiizeschraavjel1., 
zij zitten daar maar en doen ondertussen 
niets. - , hanbakje, piipeklarker. 

'püpeklarker, -[klarkar] s.m., -s. Piip
kloarker, piiptrochstekker; pijpdoorste
ker, pijpenpeuter, pijpuithaler. ---+ piipe
raiger, piipschraver. 

'piipekrol, s.m. Pipekrol; pijpenkrul. 
'piiper, [pi :par] s. m. Piper; peper. # 

Spaanse -, Spaanse peper. De - yn 'e sak 
haude, zich niet blootgeven. ---+ piip. 

'piiperaiger, -[ral gar] s.m., -s. 1. Piiprea
ger, piiptrochstekker; pijpdoorsteker, pij
penpeuter, pijpuithaler. ---+ piipeklarker, 
piipschraver. 2. kachelskrabber; een op 
een stok bevestigde borstel waarmee de 
kachelpijp wordt schoongeveegd. ---+ ka
chelklau. 

'püperak, s.n. Piperek; pijpenrek. 
'piiperbos, s.f. Piperbus; peperbus. 
'püperhósjen; 'peperhósjen, [pe:par]-; 

s. n. Pûdsje; peperhuisje, puntig papieren 
zakje. De ben kriegen ólegerre in - mooi 
snofgued, de kinderen kregen allemaal 
een puntzakje met snoep. 
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'piiperje, [pi :palja] v. , piipere, piipere. Pi
perje; peperen , met peper toebereiden. 
Piipere(d), gepeperd. 

'püperjuer, adj. Rottekrûddjoer; peper
duur. 

piiper'munt; peper'munt, [pe:par]- , [pe:
pra]- ; pipper 'munt, [plpar]-, [plpra ]-; 
pipper'mint, [pIparmInt] , [pIpramInt]; 
s. m. Pipermunt ; pepermunt. 

'piipermós, s.f. & s.m. , ---+ pypermLÎs. 
'piipernut, [pi:pa]- s.f. Pipernut: peper

noot. 
piipe(ste), ' pypje. 
'püpestöle, S. I11 . Pypstale; pijpensteel. - , 

piipeketel. 
'püpestölen, s.plur. Piipkrûd; fluitenkruid . 

---+ piipkrieuwd. 
'piipfol, s. n. Pypfol ; hoeveelheid (tabak) 

waarmee een pijp gestopt kan worden. In 
- reke , een pijp (tabak) roken. In - prate, 
<Fr.> in pypfol prate; gezellig een tijdje 
met elkaar keuvelen (in beginsel zo lang 
men nodig heeft om een pijp tabak leeg 
te roken). # len op in - hawwe, <Fr.> ien 
op in pypfol hawwe; weinig vertrouwen 
in iemand hebben ; ook voor: iemand niet 
hoog aanslaan, iemand niet veel capaci
teiten toedichten. - , piip, tLieve. 

'piipkrieuwd, s. n. Piipkrûd ; fluitenkruid. 
---+ piipestólen. 

'piipschraver, -[sxra :var] s. m. , -s. Piip
skrabber, piiptrochstekker; pijpdoorste
ker, pijpenpeuter, pijpuithaler. - , piipe
klarker, piiperaiger. 

'piipstim, s. m. Piipstil11 ; piepstem. 
py'jama, [pija :ma:] s.m., - 's. Pyjama; pyja

ma. 
pik, [pIk] s. n. Pik; pik, pek. 
pik, [pIk] s.m. In : De - op ien hawwe, de 

pik op iemand hebben, wrok tegen ie
mand koesteren . 

pyk, [pik] S. I11 ., -en. Pyk; piek. 1. lans. 2. 
(berg)spits. 

pyk, [pik]; pyl, [pil] ; s.m., -en. Pyk; kui
ken. - , eeuwnepyk, hinnepyk. 

'pikballen, s.plur. In: De - ynhawwe, <Fr.> 
de pikbal ynhawwe: de pest, de smoor in
hebben, verschrikkelijk het land hebben. 
- , pee, smeur. 

'pikbreeuwe, V. Brouwe; breeuwen (met 
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pik en werk). 
'pikdiigende, [pIgdi: ganda]; 'pikdiigene, 

[pIgdi :gana] ; 'pikdiigerjende, [pIgdi:
garjanda] ; adv. In : It is - nacht, tjoster, 
het is aardedonker, pik(ke)donker, stik
donker, het is volkomen donker. --+ iedsk, 
nair, piktjoster, tjoster. 

'pikdiigene, adv., - , pikdiigende. 
'pikdiigerjende, adv., --+ pikdiigende. 
' pykel, [pika!] s.m. Pikel ; pekel , brijn . --+ 

kaud. 
'pykelfat, s. n. Pikelfet; pekel vat. 
'pykelflaask, s. n. Pikeltlêsk; pekelvlees. 
'pykelgriente, s. m. Griente yn 't salt; ge-

zou ten groen te. 
'pykelherring, s. m. Pikelhjerring; pekel

haring. 
'pykelje, [pikalja] v., pykele, pykele. Pi-

kelje; pekelen . 
'pykelspak, s.n. Pikelspek; pekelspek. 
'pykelwatter, s. n. Pikelwetter ; pekelwater. 
' pykerje, [pikalja] v., pykere, pykere. 

Prakkesearje; piekeren. 
' pykfyn, adj . eptich en kreas; piekfijn 

(gekleed). - , pusfyn. 
'pikhaik, s.m. Pikheak; pikhaak, haak die 

men in iets kan pikken om het naar zich 
toe te halen (in gebruik op schepen). 

'pikje, [pIkja] v., ik pikje, db pekeste [pe:
kasta], hy peke [pe:ka] , wy, j e, jimme, jà 
pikje; peke, peke. Pikke; pikken, (als) 
met een puntig voorwerp een prik of 
steek geven. De hone peke de hin, de 
haan pikt de kip. De hene pikje yn 'e 
greeuwn, de kippen pikken in de grond. 

'pikkerman, [pIkar]- s.m., -nen. Huska
bouter; huiskabouter. 

' piknikje, [pIknIkja] v., piknikke, piknikke. 
Piknikke; picknicken. 

'pikruet, s. n. Roet(s)wetter; roetwater, roet 
bevattend water dat langs de schoorsteen
wanden naar beneden loopt. 

' pikswets, adj . Pikswart; pikzwart. - , wyt
kap. 

' piktjoster, adj . Pik(ke)tsjuster ; pik(ke)
donker, aardedonker, stikdonker. --+ 

iedsk, nait~ pikdiigende, tjoster. 
'piktried, s. n. (a ls stofnaam) & s. m. (als 

soortnaam). Piktried ; pekdraad. 
pil, [pil] s. m. , -Ien. Pil ; pil. 

pyne 

pyl, [pil] s.f., oe, piile [pi:la]. Pylk, pi Ie; 
pijl. pyl-en-beuch. 

pyl, s.m., 'pyk. 
py'laar, [pila:r] s.m. « ed.), pylaren . Pyl

der ; pilaar, zu il. 
pyl-en-'beuch, [piI8mbö:x] , [pilambö:x], 

[pilabö:x] s.f. , pyle-en-beuch, piile-en
beueh. Pylk en böge; pijl en boog. - sjot
te, met pijl en boog schieten . 

py'leut, [pilö:t] , [palö:t] s.m. , -en. Pil oat; 
piloot. 

pylk, [pi Ik] s.f., -eo <Fr.:> Pylk. 1. schacht, 
(van een vogel veer) de hoornen bui s 
waaraan de baard bevestigd is. 'pin . 2. 
piek, opstaand of uit bet kapsel va llend 
bosje baar. 

'pilledrooier, [pIla] - s. m., os. Pilledraaier; 
pillendraaier, schertsende benaming voor 
apotheker of dokter. 

'pymelje, [pimalja] v., pymele, pymele. Pi
melje; piemelen, plassen (kindertaal). - , 
miel, peesje, struIkje. 

'pimperje, [plmparja] v. , pimpere, pim
pere. Pimperje; tintelen , een fijn prik
kelend gevoel geven. De haune pimperje 
my, <Fr.> de hannen pimperje my; mijn 
handen tintelen (bijv. door de kou). - , 
pty kje, timperje. 

pin, [pIn] s.f., pene [pe:na]. Pin(ne); pen , 
pin (in bet. 1). 1. bout, spie. 2. « Ned.) 
breipen , breinaald. --+ breeuw(d)priem, 
eich. 3. schacht, (van een vogel veer) de 
hoornen buis waaraan de baard bevestigd 
is. --+ pylk. 4. schrijfpen . # fen wat yn 'e -
jaan , iemand iets in de pen geven , ie
mand aangeven wat hij , zij schrijven 
moet. Yn 'e - klieuwe, in de pen klim
men , (een brief, stuk) schrij ven . fen de -
op 'e neus satte, iemand de pen op de 
neus zetten, iemand vermanen. 

pyn, s. m., - , pyne. 
'pynbank, s.m. Pynbank; pijnbank. 
'pyne, [pina] ; pyn, [pin] (a ll een in de vaste 

verbinding pyn yn 'e ... [pinina], veelal 
ingekort tot [pina] , pyn yn 't ... [pinint] , 
[pinant]) ; s.m., -no Pine; pijn . - hawwe, 
pijn hebben. In slimmen -, een erge pijn . 
# Pyn yn 'e, pyn yn 't ... , <Fr.> pine yn 'e 
... , pine-, pine yn 't ... , pynynt- · -pijn . 
Pyn yn 't air, <Fr.> pine yn 't ear; oor-



pynehieuwd 

pIJn . - ) pynyntair. Pyn yn 't hier, <Fr.> 
pine yn 't hier ; haarpijn , katterigheid ; 
ook voor: hoofdpijn. -> pynynthier. Pyn 
yn 'e hiel/wd <gem.>, <Fr.> pine yn 'e 
bealch: buikpijn . - ) pynehieuwd. Pyn yn 
'e hole, <Fr.> pi ne yn 'e holle; hoofdpijn . 
- ) pynehole. Pyn yn 'e keel, pine yn 'e 
kiel: keelpijn. - ) pynekeel. Pyn yn 'e kii
zen, <Fr.> pine yn 'e mûle; kiespijn. -> 

pyneki izen. Pyn yn 't lyJ, <Fr.> pine yn 't 
liif; buikpijn. - ) pynyntlyf Pyn yn 'e syd, 
<Fr.> pine yn 'e side; pijn in de lenden . 
- ) pynesyd. len - dwaan, iemand pijn 
doen. - ) seer. 

pyne'hieuwd, [pine]- s.m. <gem.>. Pine
bealch; buikpijn . - ) pyne. 

pyne'höIe, [pina]- s. m. Pineholle; hoofd
pijn. -> pyne. 

pyne'keel, [pina]- s. m. Pinekiel; keelpijn. 
- ) pyne. 

pyne'kiizen, [pina]- s.m. Pinemûle; kies
pijn. # Wat misse kin ne as -, iets kunnen 
mi ssen als ki espijn , iets li ever kwijt dan 
rijk zijn. -> pyne. 

pyne'syd, s.m. Pines ide; lendenpijn. - ) py
ne. 

py'nêzje, s.m., -> punnêzje. 
'pinhauder, -[ha.\;ldar] s.m ., -s. Pin(ne)

hälder; penhouder, pennenhouder. 
'pyniging, [pinaglI)] s. m. , -en. Piniging; 

pIJnlgmg. 
'pynigje, [pinagja] V. , pynige, pynige. 

Pinigje; pijnigen. 
pynynt'air, [pinintair], [pinantair] s. m. 

Pynyntear ; oorpijn . -> pyne. 
pynynt'hier, [pininthi .ar] , [pinanthi .ar] 

s. m. Pynyn th ier; haarpijn , katterigheid ; 
ook voor: hoofdpijn . -> pyne. 

pynynt'lyf, [pinintlif) , [pinantlif) ; pynt
'Iyf, [pintlif) ; s. m. Pynyntliif; buikpijn . # 
Hier af der - ieuwr hawwe, <Fr.> hjir of 
dêr pynyntlii f oer hawwe; ergens over in 
zitten, zich ergens zorgen over maken. 
Der hûefste gin - ieuwr ta hawwen, daar 
hoef je je geen zorgen over te maken , z it 
daar maar niet over in. -> pyne. 

'pinje, [pInja] s.m. , -s. Stik; snee (vgl. Fr. 
peinje 'penning'). fn - bale, braid, een 
snee brood, roggebrood. -> fenaa tjen, 
stok. In - mone, een schijfje van de maan, 
de halvemaan, de maansikkel. -> mone. 
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- ) pinning. 
' pink, [pl1)k] s. m., -en. Pink; pin k, kleinste 

vinger van de hand; ook voor: dat deel 
van een handschoen dat de pink bedekt. 
# By de -en wazze, bij de pinken zijn , 
bijdehand, gevat zijn . -> finger. 

pink, [pl1)k] s. m., -en . Pink(e) ; pink, plat
boomd vissersvaartui g met ronde, brede 
boeg. 

pink, [p4Jk] s.m. achtpitsje, skimerljocht
sje; nachtpit je, schemerl ampje. -> pinke
j iet. 

' pinke, [pll)ka] v. , pinkte, pinkt. Pink(j)e; 
hinkepinken , enigszi ns mank gaan. 

'pinkejiet, s.n. Nachtp itsje, skimerljocht
sje; nachtpit je, schemerlampje; ook voor: 
het li cht dat zo'n lampje verspreidt. -> 

pink. 
'pinkelje, v., - ) pinkje. 
'pinkje, [pl1)kja] v., pinke, pinke; 'pin

kelje, [pl1)kalja] v., pinkele, pinkele. Pin
k(j)e, pinkelje; pinken , pinkelen, flonke
ren, een flikkerend licht uitstralen. 

'Pinkster, [pl1)kstar] s.m. & adv. Pinkster 
(niet in bet. 2); Pinksteren (niet in bet. 
2). 1. (a ls s.m.) pinksterfeest. feuwr fjit
sien dagen is it -, met veertien dagen is 
het Pinksteren. - is eer fan 't jier, Pink
steren is vroeg di t jaar. 2. (als adv.) 
<zeldz.> met Pinksteren , tijdens de pink
sterdagen. Jà binne - ieuwrbleeuwn, zij 
zijn met Pinksteren overgebleven . # Got
te -, het eigenlijke pinksterfeest (i.t.t. Iyt
je Pinkster). Lytje -, dansfeest op de eer
ste zondag na Pinksteren (dat tot twaalf 
uur 's nachts duurt). Mooi -, met Pink
steren, tijdens de pinksterdagen. - ) pink
sterdei. - ) Kallemooi. 

'pinksterblom, s.f. Pinksterblom; pinkster
bloem. 

'pinksterdei, s. m. Pinksterdei; pinkster
dag. De pinksterdagen, de pinksterda
gen , Pinksteren. # Aiste -, eerste pink
sterdag. -> pinkstersnaun. Twadde -, 
tweede pinksterdag. -> pinkstermondei, 
pinkstertwa. Tredde -, pinksterdi nsdag, 
pinksterdri e. -> pinkstertiisdei, pinkster
trooi. Mooi de pinksterdagen, met de 
pinksterdagen , met Pinksteren. 

'pinksterfaam, s. f. Pinksterfaam; pinkster
vrij ster, meisje met wie een jongen het 
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pinksterfeest viert. 
'pinksterfeest, s.n . Pinksterfeest; pink ster

fees t. 
'pinksterfekansj e, s.m. Pinksterfakänsje; 

pinkstervakantie. 
'pinksterfjóer , s.n. Pinksterfjoer; pinkster

vuur. 
'pinkstergóed, s.n., -+ pinksterpronk. 
pinkster 'j aune, s.m. Pinksterjûn; pinkster-

avond. - , bepruggelje. 
'pinksterjild, s.n., -+ pinkstersinten. 
' pinksterkJaine, s.plur. , - , pillksterpronk. 
'pinksterlaun, s.n. Pinksterlän; het wei-

land dat het kloppende hart van het pink
sterfeest vormt (waar o.a. de Kallemooi 
staat). 

pinkster 'mondei, s.m. Pinkstermoandei; 
pinkstermaandag. -+ pinksterdei, pink
stertvva . 

' pinksterpak , s. n., -+ pinksterpronk. 
' pinksterpronk, s.m . ..,. ; ' pinkster góed, 

s.n . ..,. ; 'pinksterklaine, s.plur. ..,. ; 
'pinksterpak , s.n. "". Pinksterpronk, 
pinksterguod, pinksterklean, pinkster
pak; nieuwe kleren die de kinderen op 
bet pinksterfeest voor het eerst mochten 
dragen. 

'pinksterriiden, s.n. Pinksterriden ; het 
maken van een rit met de kinderen over 
het eiland op aan de buitenkant met 
groene en aan de binnenkant met rode 
menie nieuw geverfde boerenwagens op 
de middag van pinkstertwee (op pink
sterdrie werd er na het kinderfeest en 
voor de prijsuitdeling van de kinderspe
len nog een rit door het dorp gemaakt ; 
alleen dit laatste gebruik bestaat thans 
nog). -+ pinksterwooin. 

'pinkstersinten, s.plur. ..,. ; ' pinksterjild, 
s.n. ..,. . Pinkstersinten, pinksterj ild ; 
pinkstergeld, geld dat de kinderen, in 
nieuwe kleren gestoken, op pinkstermor
gen bij hun ouders en bij familie, vrien
den en kennissen op mochten halen voor 
het vieren van het pinksterfeest. 

pinkster 'snaun, s.m. Pinkstersnein ; pink
sterzondag. -+ pinksterdei. 

pinkster'snieuwn, s.m. Pinkstersneon; 
pinksterzaterdag. 

pinkster' tiisdei, s.m. Pin kstertii sdei; pink
sterdinsdag. - , pinksterdei, pinkstertrooi. 

pippermint 

pinkster ' trooi, s.m. Pinkstertrije; pinkster
drie. -+ pinksterdei, pinkstertiisdei. 

pinkster'twa, s.m. Pinkstertwa; pinkster
twee. pinksterdei, pinkstermondei. 

' pinkster wooin, s. m. Pinksterwein; elk der 
boerenwagens waarmee op pinkstertwee 
en pinksterdrie met de kinderen een rit 
over het eiland en door het dorp gemaakt 
werd en wordt. -+ pinksterriiden. 

'pynlik, [pinlak] adj . Pyn lik; pijnlijk. 
'pinning, [pInltJ]; 'penning, [pw ltJ] ; s.m., 

-en. Pinning; penning. # Fan - sekstien 
wazze, op de penning zestien zijn, gierig 
zijn. - , pinje . 

pin 'seel, [pInse:l]; pen 'seel, [pwse:l] ; s. n., 
-seLen. Pinsiel; penseel. 

pin'sjon, [pinsjon] ; pen 'sjon, [pwsjon]; 
s.n., -s. Pinsjon, pensjon; pension . 

pin'sjóen, [pln sjü.an] ; pen 'sjóen, [pEn
sjü.an] ; s.n., -en. Pinsjoen, pensjoen; 
pensioen. 

pynt'lyf, s.m., -+ pynyntLyf 
pyo'nier , [pijo:ni .ar] s.m., -s. Pionier ; pio

mer. 
pip, [pIp] s.m. Pip; pip. Kree de -I, krijg de 

pip! , loop naar de maan !, stik ! 
pyp, s.f. , -+ piip. 
pype 'gaal, [pipaga:l] s. m., pypegaLen. 

Lytse platte kroade; kleine platte krui
wagen (vgl. Fr. pipegaal 'kleine kruiwa
gen voor grondvervoer (inz. bij polder
werk)') . - , kreukier. 

'pypermós, [pipar]-; 'piipermós, [pi :par]-; 
·s.f. & s.m. Pipermûs; spitsmuis. 

pyper'wynsk, [piparvin(t)sk] adj . Sleau, 
louwich; lusteloos, hangerig (vgl. Fr. 
piperwynsk 'eigenzinnig, dwars'). Jà 
sj ocht sà -, zij ziet zo lusteloos uit haar 
ogen. 

'pypje, [pipja] v., ik pypje, dà piipeste 
[pi:pasta] , hy piipe [pi :pa] , wy, j e, j imme, 
jà pypje; piipe, piipe. Piipje; piepen. De 
Lytje fi euwl piipe allns fi ch, de kleine 
vogel piept bang. De haune en leie pypje 
my, mijn handen en ledematen doen pijn 
(van het werken). 

'pypj ong, [pip]- adj . Pypjong; piepjong, 
heel jong. -+ bluedjollg. 

'pypkeniel, [pip]- s. n. Pypkaniel; pijpka
neel. 

pipper' mint, s. m., -+ piipermunf. 



pippermunt 

pipper'munt, s.m. , - , piipermunt. 
py' raat, [pira:t] s.m., pyraten. Piraat; pi 

raat. 
py' rola, [piro: lil] s. m., - 's. Pearelblom; 

rondbladig wintergroen. - , mooiklakjen. 
pis, [pIs] s.m. Pis(se): pis. # Kaude -, 

koude pi s, koudepis. 
'pysjes, [pisjas] s.plur. In : Yn -, aan , in 

gruzelementen , in stukken, kapot. - , bar
rels, grûs. 

'pyskje, [pi skja] V. , pyske , pyske. Giselje; 
beuken (door wind en golven) (vgl. Fr. 
pytskje '(als met een zweep) met kracht 
voortdrij ven') . De noodlVasterstarm pys
ke it schip , de noordwester storm beukt 
het schip. - , gyselje. 

'pispoot, s.m. Pispot; pispot, po. # Se 
waaskje der yn 'e - en drûgje feur 't 
hinnegat, ze rommelen daar maar wat 
aan, het is daar een huishouden van Jan 
Steen . ...... baai. 

pis'tal, [plstil l] s.n., -len. Pistoal ; pistool , 
soort vuurwapen. pysteul. 

pys'teul, [pistö:l] , [pastö:l] s.n., -en. Pis
toal ; pistool , soort vuurwapen. - , pistaL 

pit, [pIt] s.m. & s.f. , -ten (als s. m.; niet in 
bet. 3 en 4), -te (als s.f. ; niet in bet. 3 en 
4). 1. zaadkorrel van vruch ten en bessen. 
2. steen van steenvruchten . 3. innerlijke 
waarde, deugdelijkheid. pittich. Der 
sit - yn dy wyn, er zit pit in die wijn . 4. 
energie, fut, vuur, geestkracht. ...... bait, 
fnit, gale, kriich. Der sit gin - yn dy jon
ge, er zit geen pit in die jongen. S. bran
der (van een petroleum- of gasstel). In 
gasstel het maistal fjeeuwr -ten, een gas
stel heeft meestal vier pitten . 6. gloei
lamp; ook voor: pitje, lampje, lichtje. 

Pyt, [pit] nom. prop. Pyt; Piet. # SI,vetse -, 
zwarte Piet, de knecht van Sinterklaas. 

pyter'silje, [pitarsIlja] ; pyter'sylje, [pitar
silja] ; s.m. Peterseelje, piterseelje; peter
sebe, pieterselie. 

pyter'sylje, s.m., ...... pytersilje. 
pyter'tieuwlik, [pitarti .],Ilak] adj . <zeldz.>. 

Pitertuerlik" vreemd, eigenaardig. 
'pytrum, [piu'am] s.m. Pet.roalje, piterom; 

petroleum, peteroli e. 
'pytrummesyn, s.n . .... . Petroaljestel ; pe

troleumstel. mesyn, pytrull1stel. 
'pytrumstel, s.n . Petroaljestel ; petroleum-
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stel. ...... pytru/J1l11esyn. 
' pittich, [p1tax] adj . Pittich; pittig. 
py'uen, [pijü.an] s.m ., -en. Pioen; pioen. 
py'uenreus, s.f. Pioenroas ; pioenroos. 
'pyzeltjen, [pi za ltjan] s.n. (vrijwel uitslui-

tend in combin atie met in en gin). (In) 
bewyske; (een) piezeltje, een heel klein 
beetje. In f10 ze braid mooi in - bufter, 
een flinterig, heel dun stukje roggebrood 
met een piezeltje boter erop . ...... griezel. 

plaat, [pla:t] adj. & adv., plater, -st. Plat; 
plat. # Sà - as in dûvveltjen, pankuek, 
<Fr.> sa plat as in dûbeltsje, in stro; 
volkomen plat. ...... daar. 

'plaatbane, v. Platbaarne; platbranden. 
'Plaatduts, s.n. & adj. Platdutsk; Pl atduits. 
'plaatfisk, s.m. Platfisk; platvis. 
'plaatfotten, s.plur. Platfuotten ; platvoe-

ten . 
'plaatlUs, s.m. Platlûs; platluis. 
'plaatriide, onregelm. v. Platride; platrij

den. 
plaats, [pla:ts] ; plaits, [pla! ts] <zeldz.>; 

s.m. & s.f., -en (a ls s.m.) , -e (als s. f.). 
<Fr.:> Pleats. 1. boerderij , boerenhoeve. 
- , bieulVreplaats. 2. plaats, plek . ...... plak. 
In - yn de bus, trein, een (z it)plaats in de 
bus, trein. Aistmehêne, Paizems en eeuw
re -en, Oostmahorn , Paesens en andere 
plaatsen , dorpen. Yn Leeuwerts af in 
eeuwren -, in Leeuwarden of een andere 
plaats, stad. # Yn de aiste, twade, tredde 
-, in de eerste, tweede, derde plaats, ten 
eerste, tweede, derde. Yn - fan , in plaats 
van. - fii ne, ha IVwe , plaats hebben , plaats 
vinden, gebeuren. 

'plaatsbewys, s. o. Plakbewiis; plaatsbe
wijs. 

'plaatse, v. , - , plaatsje. 
'plaatsferfanger, -[fafaJ)ar] s. m., -s. Plak

ferfanger ; plaatsvervanger. 
'plaatsje, [pla:tsja] v. , plaatse, plaatse; 

'plaatse, [pla:tsa] v. <zeldz.>, plaatste, 
plaatst. Pleatse; plaatsen . Der wes in 
stien op it graf plaatse, er werd een steen 
op het graf geplaatst. Syn brief is plaatse, 
zijn brief is geplaatst, is in de krant op
genomen. 

'plaatslaan, onregelm.v. Platslaan; plat
slaan . 

'plaatslik, [pla :tslak] adj. Pleatslik; plaat-
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selijk. 
'plaatsnöme, s.m. Pl aknam me; plaats

naam. 
'plaattraapje, v. Plattraapje; plattrappen. 
'plaatwaadje, v. Platwädzje; plattrappen . 

--> dalwaadje. 
plaf, s. m. , - , plof. 
'plaffe, V., --> ploffe. 
pla'fon, [plafon], [plafon] s. n. , -s. Plafond; 

plafond. 
plaich, [plai x] s.m., plaigen [plaigan]. 

Pleach ; plaag. De - fan de winter, de 
plaag van de winter, het bij de winter 
horende ongerief. 

'plaichgeest, s. m. Pleachbist; plaaggeest, 
plaagbeest. --> plaichjair. 

'plaichjair, s.n. Pleachbist; plaagbeest, 
plaaggeest. Da gat - fan infaam, jij groot 
plaagbeest van een meid. It het altyd al 
in - wein, hij , zij is altijd al een plaag
beest geweest. plaichgeest. 

plaige'ree, [plaigare:] s. m., -ën. Pleagerij ; 
plagerij . 

'plaigerich, [plaigarax] adj . Pleagerich ; 
plagerig, plaagziek. 

'plaigje, [plaigja] V. , plaige, plaige. 
Pleagje; plagen. De rimmetyk begint him 
ta -n, de reumatiek begint hem te plagen, 
overlast aan te doen. # Ien - mooi ... , 
iemand plagen met ... kasteje. 

'plaister, [plai star] ; 'pleister,[plE. i star] ; 
s.m., -s. <Fr.:> Plaster, pleister. 1. pleis
ter, hechtplei ster. 2. pannenkoek, koeien
plak, tot een platte koek opgedroogde 
koeienhoop (door arme mensen vroeger 
wel al s brandstof gebruikt). --> schênjild, 
tort. 

plait, [plai t] s.f., -eo Plaat; plaat (vumplaat; 
kookplaat; grammofoonplaat; zandplaat ; 
prent). 

'plaitbole, s. m. Plaatb6le; plaatbrood. 
'plaitebuek, s. n. Printeboek; prentenboek. 

--> printebûek. 
'plaitiizder, s. n. Plaatizer; plaatijzer. 
plaits, s. m. & s.f. , - , plaats. 
'plaitsteuf, s.f. Plaatstove; plaatstoof. 
plak, [pUik] s.n ., -ken. Plak; plek, plaats. 

Op dat - het er it heeulVt ferstope , op die 
plaats, plek beeft hij het hout verstopt. 
Da sitste op myn -, jij zit op IIlijn plaats, 
plek. As der ien - is der't er wazze kin, 

plakked 

dan op 'e seeuwder, als er één plaats, 
plek is waar hij kan zijn , dan op zolder. 
Der wie feur har gin - mair yn de her
berch, er was voor hen geen (zit- of 
slaap)plaats meer in de herberg. Der is 
hier gin - feur twa bazen, er is hier geen 
plaats, ruimte voor twee bazen. Aistme
hêne, Paizems en eeuwre -ken, Oostma
hom, Paesens en andere plaatsen, dor
pen. Yn Leeuwerts af in eeuwr -, in 
Leeuwarden of een andere plaats, stad. # 
Fan 't -, van zijn plaats. De tafel mot fan 
't -, de tafel moet van zijn plaats, de tafel 
moet verplaatst worden. Yn it - fan, in 
plaats van. Yn it - komme feur , in de 
plaats komen voor, vervangen. Hy is der 
helendal op syn -, hij is daar helemaal op 
zijn plaats, hij is daar de goede man op 
de goede pl aats. Ta -, <Fr. > teplak; te
recht, (terug)gevonden; op zijn plaats, op 
de plaats waar het hoort. De lap is wier 
ta -, de spade is weer terecht. Dyn jas 
hange der net ta -, jouw jas hangt daar 
niet op zijn plaats. In fast -, een vaste 
plaats, een (zit)plaats die men heeft ge
humd of die men uit gewoonte bezet. Ien 
op syn - satte, iemand op zijn plaats zet
ten, iemand op zijn nummer zetten, ie
mand (die zich te veel aanmatigt) te
rechtwijzen. - , daalders, plaats. 

plak, [plak] s.n ., -ken. Plak; vlek, vuile 
plek. -ken met j e, vlekken, vlekken maken 
(in , op). 

plak, [plak] s.m. Plak; plak, oud tuchti
gingswerktuig in het lager onderwijs. # 
EeulVnder de - sitte, onder de plak zitten , 
zich door zijn vrouw laten regeren. - , 
pantoffel. 

'plakbjaun, [plag]- s.n. Plakbän; plakband . 
'plakbuek, [plag]- s. n. Plakboek; plakboek. 
plak'kaat, [plaka: t] , [plaka:t] s.n., plakka-

ten. Plakkaat; plakkaat. 
'plakke, [plaka] v., plakte, plakt. Plakke; 

plakken. It ben plakte de tekening op in 
gat stok papier, het kind plakte de teke
njng op een groot stuk papier (vast). De 
liem plakt my aan 'e f ingers, de lijm 
plakt, kleeft aan mijn vingers. It papier 
wil net -, het papier wil niet plakken, kle
ven . plakked. 

' plakked, [plakat] adj . 1. Plakk(er)ich, 



plakker 

plakjich ; bevlekt, vlekkig. 2. bûnt; ge
vlekt. - , beeUlVnf. 

' plakker, [plakar] S. I11., -s. Plakker; plak
ker. 

'plakkerich, [plakarax] adj. Plakkerich ; 
plakkerig, kleverig. 

plan, [plan] s. n., -nen. Plan; plan . # Fan -
wazze, van plan zijn . - , duel. 

pla'neet, [plane:t] S. I11. , planeten. Planeet; 
planeet. 

'planke, [pla1)ka] S.I11., -no Planke' plank; 
ook voor: chocoladereep. In - (sukkela ), 
een reep (chocolade). --> sukkelaplanke. 
8 eite hie -n sûkkela jeur de ben by him, 
grootvader had repen chocolade voor de 
kinderen bij zich. # De - misslaan , de 
plank misslaan, zich vergissen, de situa
tie verkeerd beoordelen . 

plant, [plant] s.m., -en. Plant; plant. --> 

jast. 
plant'aardich, adj . Plantaardich ; plantaar

dig. 
'plante, v., --> plantje. 
' plantebótter, [planta]- s.m. Plantebûter; 

plantenboter, plantaardige boter. 
'plantefet, [planta]- s.n. Plan tefet; planten

vet, plantaardig vet. 
'plante-iiter, s.m. Plante-iter; planteneter, 

herbivoor. 
'plantenorne, [planta]- S. I11 . Plantenamme; 

plantennaam. 
'planter, [plantar] S.I11. , -s. Planter; plan

ter. 
'plantje, [plant ja] v., plante, plante ; 'plan

te, [planta] v. (alleen in bet. 1), plantte, 
plant. 1. Plantsje; planten . 2. blomkje; 
bloemen kweken en verzorgen (uit lief
hebberij) . 

plant'soen, [plantsun]; plant'sóen, [plant
sü.an] <zeldz.>; s.n., -en. Plantsoen; 
plantsoen. 

plant'sóen, s. n., --> plantsoen. 
' plan-ót, adv. Plan-ut; rechtuit, ronduit, 

zonder omwegen, onverbloemd. (Ien) -
lVat seze, (iemand) rechtuit, ronduit iets 
zeggen. - , reeulVll-ût, rûer-ût. 

plate'greeuwn, [pla :ta]- s.m. Plattegrûn; 
plattegrond. 

plate'laun, [pla: ta] - s. n. Plattelän ; platte
land. 

'platting, [platltJ ] s. m. , -en. String; plat-
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ting, streng, uit vijf, zes of meer touwen 
gevlochten touw (in de vorm van een 
platte band). --> straunteeulV. 

plecht, [pIExt] s.m. Plecht; plecht (van een 
schip). 

'plechtanker, s.n. Plechtanker ; plechtan
ker. 

'plechtich, [pIExtax] adj. & adv. Plechtich ; 
plechtig. 

'plechtichbeid, -[hE. i t] s.m. , -heden 
-[he:dan]. Plechtichheid ; plechtigheid. 

'pleechauders, [ple:g]- s.plur. Pleech
älden; pleegouders. 

'pleechben, [ple:g]- s.n. Pleechbern; pleeg
kind. 

'pleegje, [ple:gja] v. (zonder voltooid deel
woord), plege. Pliigje, plichtsje; plegen, 
gewoon zijn . Hy plege der jaak tà kom
men, hij pleegt, placht daar vaak te ko
men . 

plein, [pIE.in] s.n., -en. Plein ; plein. 
'pleister, s.m., --> plaister. 
pleit, [pIE. i t] s.n. Pleit ; pleit. It - jerlore, 

winne, het pleit verliezen, winnen. 
'pleite, v., - , p/eitje. 
'pleiter, [pIE. i tar] s.m., -s. Pleiter; pleiter. 
'pleit je, [pIE.i tja] v., pleite, pleite; 'pleite, 

[pIE . i ta] v., pleitte, pleit. Pleitsje; pleiten. 
# - jeur, tjin, pleiten voor, tegen. It pleite 
jeur har, dat se dat net seze lVûed het, 
het pleit voor haar, het spreekt in haar 
voordeel, dat ze dat niet heeft willen 
zeggen. Sàwat pleite tjin syn oonstelling, 
zoiets pleit tegen , spreekt in het nadeel 
van zijn aanstelling. - op, pleiten op, een 
beroep doen op (m.b.t. godsdienstige 
zaken). Wy pleit j e op it krus jan. Kristus , 
wij pleiten, doen een beroep op het kruis 
van Christus (voor vergeving van onze 
zonden). 

'pleitsaak, s.m. Pleitsaak; pleitzaak. 
'plenty, [pIEnti] num. Plenty; plenty, meer 

dan genoeg. Ne het er wier - }ild, nu 
heeft hij weer plenty, meer dan genoeg 
geld. 

ple'sier, [plasi .ar] 8.n. PIesier; plezier. # -
hawwe, met je, plezier hebben , maken. -
hawwe yn, plezier, aardigheid hebben in , 
genoegen scheppen in . Feur syn -, voor 
zijn plezier, uit aardigheid. - , klucht, 
nocht, wille . 
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ple'sierich, [plasi.arax] adj . & adv. Plesie
rich; plezierig. 

ple'sierjacht, s.n. PIesieljacht; plezier
jacht. 

ple'sierreis, s. m. Ples ierreis ; plezierreis. 
'plestyk, [ph:stik] s.n. & adj . PIestik; plas

tic. Dat is fan -, dat is van plasti c (ge
maakt). In - omer, een plasti c emmer. 

' pletter, [piEtar] s.m . In: Tà -, te pletter, 
geheel stuk. Tà - fale, slaan, te pletter 
vallen, slaan. 

pleu, [plö:] s. m., -j en. Ploai ; plooi. # Mooi 
it gesicht yn 'e -, met het gezicht in de 
plooi , ernstig kijkend. 

'pleuje, [plö:ja] v. , pleude, pleud . Ploaie; 
plooien. 

' pleures, [plö.aras] s. m. Pleuri s; pleuri s. 
'pleurook, s.m. Ploairok; plooirok. 
'pieusei, [plö:sa l] s.n . Ploaisel; plooisel. 
plicht, [plIxt] s. m., -en. Plicht ; plicht. # 

Syn - dwaan, zijn plicht doen, doen wat 
men doen moet. Hy kin syn -, hij kent 
zijn plicht, hij weet wat hij doen moet. 
De - rupt us, de plicht roept ons, we 
moeten weer aan het werk. 

' plichtsbesef, s.n. Plichtsbesef; plichtsbe
sef. 

plif, [pIIf] s.m. Plofke; (zacht) plofje. De 
kat koom mooi in - dal , de kat kwam met 
een (zacht) plofje neer. --> plof. 

'plingschail, [plIt](k)sxai 1]; 'plinkschaiJ , 
[plu]ksxail]; s. m. ... , -en. Tomstok; 
duimstok, liniaal. --> schaal, toomstook, 
lynyaal. 

' pLinkschail, s. m. , --> plingschail . 
plint, [plInt] s. m., -en. Plint; plint. 
'plisse, [plIsa] v. <zeldz.>, pliste, plist. Ea

ze, spieie; plenzen, stortregenen (vg l. Fr. 
plis stean 'net onder water staan (van 
(wei )land'). # - en pûezje, plenzen, stort
regenen. --> geplis, gepûes, puezje. 

ploert, [plu.a(r)t] s.m. , -en. Ploert; ploert, 
schoft. 

'ploeterje, [plutarja] v., ploetere, ploetere. 
Ploeterje; ploeteren. 

plof, [plof] ; plaf, [pl af] ; s.m. , -fen. Plof; 
plof. Wy hewwe in hezzen - heers, wij 
hebben een harde plof gehoord. --> plij. 

'p loffe, [plofa] v. , plofte, ploft; 'platTe, 
[plafa] v., plafte, plaft. Pl offe; ploffen. 
Nooi eeuwnderen -, naar beneden plof-

pluech 

fen , neerploffen . 
' ploked, [plo:kat] adj . Pylkerich ; piekerig 

(van haar). - hier, piekerig haar. fna-
terich, plokich, plokje, tope . 

ploke(ste), --> plokje. 
'plokich, [plo:kax] adj . Pylkerich; piekerig 

(van haar). - hier, piekerig haar. Syn hier 
is -, z ijn haar is piekerig, zijn haar piekt. 
--> fnaterich , ploked, plook, tope. 

'plokje, [plokja] v., ik plokje, dà plokeste 
[plo:kasta] , hy ploke [plo:ka] , 111)1, je, 
j imme, jà plokje ; ploke, ploke. Plokje; 
plukken. Apels, drûven, pore -, appels, 
drui ven, peren plukken. Blome, ieren -, 
bloemen, aren plukken. ploked, p/ook. 

plomp, [plomp] adj . Plomp; plomp, lomp, 
onbehouwen . In -en ien, een plompaard, 
een plomperd. ~> lomp . 

'plompe, [plompa] v. , plompte, plompt. 
Plompe; plompen . 

'plonderje, [plondarja] v. , p/ondere, plon
dere; 'plunderje, [plöndalja] v., plunde
re, plundere. Plonderje; plunderen. 

' plonzje, [plon (d)zja] v., plonze, plonze. 
Plonzgje; plon zen, het geluid "plons" 
maken. 

plook, [plo:k] s.m., ploken. Plok; pluk. In -
gos, hai, een pluk gras, hooi. In - hier, 
een pluk haar. ~> plokje, plokich, tope. 

'plookfet, s. n. <zeldz.>. Plokfet; plukvet, 
darm vet. 

'plöse, [ph sa] s. m., -no <Fr. :> Plasse. 1. 
kruin , schedel. Jà aaide if ben ieuwr de 
lytje -, z ij aa ide het kind over zijn hoofd . 
2. kap, kapje, timp, laatste snede van een 
brood (aan het uite inde). Wy mofte de -n 
aik opiite, wij moeten de kapjes ook op
eten. # Hà kriigeste it yn 'e -I, <Fr.> hoe 
krijst it yn 'e plasse! ; hoe haal, krijg je 
het in je hoofd ! --> schedel. It is him yn 'e 
- slooin, <Fr.> it is him yn 'e plasse 
slein ; het is hem in zijn hoofd geslagen. 
--> streek. 

pluch, [plöx] s. m. & s.f., pluggen [plögan] 
(als s.m.), plugge [plöga] (a ls s.f. ) . 
Pluch ; plug. 

pluech, [plü .ax] s. m., p/ûegen [plü .agan]. 
Ploege; ploeg, landbou wwerktuig voor 
het omkeren van de grond. 

pluech, [plü.ax] s. m., plLiegen [plü.agan]. 
Ploech; ploeg, groep. In - minsken, een 



plóechsneed 

ploeg, groep mensen. 
'ploechsneed, s.m. Ploechfuorge; ploeg

voor. - ) furge . 
'ploeger, [plü .aga r] s. m. , -s. Pl oeger; ploe

ger. 
'ploegje, [plU.agja] v. , pluege, pluege. Ploeg

je; ploegen. It laun -, het land ploegen. II 
plûegede laun , het geploegde land. 
Troch it molle saun hanne -, door het 
rull e zand ploegen, moeizaam door het 
rulle zand lopen. - ) furge . 

plilln, [plüm] s. m. & s.f. , -en [plü :man] 
(als s. m.), -e [plü:ma] (als s.f.), -me 
[plüma] <zeldz.> (a ls s.f.) . Pl om; pluim. 
1. veren, dons. 2. bos, toef (inz. als ver
siering). 

plume, --+ plûm, plumje. 
'plillnen, [plü :man] adj . Plommen ; plui

men , met pluim opgevuld. In - takken, 
een dekbed (gevuld met veren). - ) plûm
rakken. 

plumen, - ) plûm. 
'plómich, [plü:max] adj . Plomrnich ; don

zig, al s met dons, pluim bekleed. In -
nast, een donzig, als met don s bekleed 
nest. 

'plómje, [plümja] v., it plume [plü:ma]; 
plume, plûme. Plom(k)je; pluimen, zich 
als een pluim vertonen. De reek plûme ut 
'e schastien, de rook pluimt uit de 
schoorsteen , vertoont zich als een pluim 
uit de schoorsteen. 

'pIÓInStryke, (st.)v. Plomstrike; pluim
strijken , vleien . - ) see fpstlyke. 

'plillntakken, s.f. Dekbêd; dekbed (gevuld 
met veren). plûmen. 

'plunderje, V., --+ plonderje . 
'plunje, [plönja] s. m. Plunje; plunje. 
plus, [plös] adv. & s. m., -sen. Plus; plus. 1. 

(als adv. ) vermeerderd met. l en - ien is 
/Wa , één plus één is twee. 2. (als s. m.) 
plusteken. Der slie in -, gin min, daar 
staat een plus, geen min . # De -sen en de 
minI/en , de plussen en de minnen, de 
goede en de slechte kanten . 

plós, [plüs] s.n. Plus; pluis, vlokjes, ve
zeltjes. --+ ph/ster. 

plós, [plüs] s. n. Plus: pluche. 
plós, [plüs] adj . (alleen als naamwoordelijk 

deel van het gezegde en met een ontken
ningswoord). Plus; plui s. It is yn 'e dune 
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lang net -, de dune binne lang net -, het 
is in de duinen lang niet pluis, het spookt 
in de duinen. Syn fe rhaal is net al ta -, 
zijn verhaal klopt ni et helemaal (m.a.w. 
hij probeert on s te bedriegen). --+ sûver. 

'plóskje, [plüskja] v., pluske , pluske. 
Pluskje; plui zen, pluisjes afgeven. 
plûslerje. 

'plóssen, [plüsan] adj . Plusen; pluchen, 
van pluche gemaakt. 

'plóster, [plüstar] s.m., -s. Pluster; pluisje, 
vlokje, vezeltje. - ) plus. 

'plósterich, adj. , - ) phizich. 
'plósterje, [plüstarja] v. , plûstere, plûstere. 

Plósterj e; plui steren, plui sjes afgeven. -> 

plûskje. 
'plózer, [plü:zar] s. m., -s. Pluzer; pluizer. 
pluze(ste), - ) plûzje. 
'plózich, [plü: zax] ; 'plózzich, [plüzax]; 

'plósterich, [plüstarax]; adj. Pluzich, 
plusterich; pluizig, pluizerig, pluisachtig. 

'plózje, [plüzja] v., ik ph/zje , da pluzeste 
[plü: zasta] , hy plûze [plü :za] , l10', j e, jim
me, jà pluzje; plûze, plûze. Pluzje; plui
zen. 

'poche, [poxa] v. , pochte, pocht. Poche, 
swetse; pochen , opscheppen , snoeven, 
grootspreken . # Bergen yn twaen poche, 
geweldig pochen (van iets) . 

'pocher, [poxar] s. m. , -s. Pocher, swetser; 
pocher, grootspreker, opschepper, snoe
ver. 

'poddebalsem, [poda]- s. m. Wylde bal sem, 
poddebalsem; watermunt. --+ krussemull1. 

'poddestoel, s.m ., --+ parestûel. 
poe, [pu] interj. Ba; ba, bah, uitroep van 

afkeer of walging. --+ bà, boe, hà. 
poef, [puf] interj . Poef; poef. Pyf, paf, -

pief, paf, poef. 
'poeier, s. n. & s. m., --+ peujer. 
poep, [pup] s. m. Poep; poep, kak, schijt, 

stront, fecaliën. --+ kak, schyl, sireeuwnt. 
poep, [pu :p] s.m. , -en. Poep; mof, 

scheldnaam voor Duitser. - ) mof 
' poepe, [pupa] v. , poepie, poept. Poepe; 

poepen , kakken , schijten. --+ kOke, schyte. 
'poepelaun, [pu :pa] - S. n. Poepelän ; 

Moffrika, scheldn aam voor Duitsland. 
poepe'ree, [pupare:] s.m. Poeperij ; 

poeperij , buikloop, diarree. # l'n 'e -

wazze, aan de poeperij zijn, buikloop, 

.... 
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dia rree hebben . - } schyteree, snelle, 
trochgong, Irochron. 

'poere, V. , } puere. 
poers(d(e», -> poere . 
poes, [pus]; pUs, [püs]; s.f. (veelal zonder 

art. gebruikt). Poes; poes. - leit tà sliepen 
by de hed, poes ligt te slapen bij de 
haard . Us - hel jongen, onze poes heeft 
jongen. # Dà meÏ5te de kat wal - hiere, jij 
mag je zelf wel heel gelukkig prijzen 
(gezegd tegen iemand die iets heel moois 
gekregen heeft). - } spak. 

'poesjen, [pusjen] ; 'pUsjen, [püsjen] ; s. n. 
(meestal zonder art. gebruikt). Poeske; 
liefkozende aanduiding van de poes. -
spiile mooi de bal, poes speelt met de 
bal. 

'poetsduek, [pudz]- s. m. Poetsdoek; poets
doek. 

'poetse, [putse] V. , poetste, poetst. Poetse; 
poetsen. 

'poetsersgued, [putse(r)z]- s.n. Poetsers
guod ; poetsgoed, poetspommade. 

'poetslape, [puts]- s.m. Poetslape; poets
lap. 

pof, [pof] s.m., -fen. Pof; pof. 1. klap, slag. 
2. bolstaande plooi. 3. in : Op de - he/je, 
kaipje, op de pof, op krediet halen, 
kopen. 

'pofbruek, s. m. Pofbroek; pofbroek. 
'poffe, [pofe] V. , pofte, poft. Poffe; poffen . 

1. knallen . Ut 'e sleur wooi -, uit de sleur 
breken . 2. in de hete as of op een plaat 
braden. lepels -, aardappelen poffen. 3. 
op de pof, op krediet halen, kopen . Yn 'e 
lVinkel -, in de winkel poffen , op de pof 
halen, kopen. Jild -, geld lenen. - } lene. 

'poffieh, adj. , -> pafferich. 
'pofmeeuw, s.f. & s.m. Pofmouwe; pof

mouw. 
'pokebryfjen, [po:ke]- s.n. Pokkebriefke; 

pokkenbriefje. 
pöke(ste), -> pakje. 
'poie, [po:le] s. m., -no Pöle; pol. 1. plekje 

grond dat iets hoger ligt dan zijn omge
vi ng. It eilaun is in Iytjen - yn de see, 
Schiermonnikoog is een kleine pol in de 
zee. De (Iytje, aude) -, us (lytje, aude) -, 
Innige en tedere benaming van de 
Schiermonnikogers voor hun eiland 
(deze benaming is relatief jong en inz. in 

pompwatter 

gebruik bij oud-Schiermonnikogers; vgl. 
Amelands de Ouwe Pöl , de Oäde Pölle 
'inni ge en tedere benaming van de 
Amelanders voor hun ei land'). -> eilaun, 
Schiermonnikeich. Jà is op de - begra
ven, zij is op haar geliefde Schiermon
nikoog begraven. Har hers is op 'e -, in 
haar hart is zij op haar geliefde Schier
monnikoog. De polen, <Fr.> de pölen ; 
<zeldz.> de buitendijkse aanwas, die al
leen bij zeer hoge vloed nog onderloopt. 
-> klllelder, oonwas. 2. samenhangende 
bundel van planten (met de wortels en de 
aardkluit eraan ). - } saundersmad. 

'Polen, [po:len] nom .prop. Poalen ; Polen . 
'polis, [po:les] s. m., -sen. Poalis; poli s. 
po'lyste, [po.li ste] , [pel iste] v., polystfe, 

polyst. Polyste; polijsten. 
poly'tyk, [po.litik] , [po.letik] s. m. Polityk; 

politiek. 
'polka, [polka] s.m., - 's. Polka; polka. 
pols, [pol(t)s] s.m., polzen [pol zen). Pols; 

pols, onderste gedeelte van de onderarm 
(vlak boven het handgewricht). -> iel. 

pols, [pol (t)s] s. m., polzen [polzen]. Pols; 
pols, polsstok. 

'polsharleuzje, s.n. Polshorloazje; polshor
loge. 

'polsjen, [polsjen] s.n . ..,. , polsjes [pol
sjes). 1. Polsmof; polsmofje, mof die 
slechts het benedengedeelte van de on
derarm en de pol s bedekt. 2. fûstmof, 
knûstmof vuisthandschoen, handschoen 

, met alleen een duim (m.a.w. zonder vin-
gers) . 

'polsslaeh, S. I11 . Polsslach ; polsslag. 
'polsstook, S. I11. Polsstök; polsstok. 
'polver, [polver] S. I11. Pol ver; pulver. # Tà 

-, tot pulver, helemaa l stuk. 
pomp, [pomp] S. I11 . & s.f., -en (als s. m.), -e 

(als s.f.). Pomp; pomp. 
'pompje, [pompje] v., pompe, pompe. 

POl11pe; pompen . 
'pompprikke, S. I11. POl11pprikke; pen die 

de arm van de pOl11p op zijn plaats in de 
pOl11pmik houdt. 

'pompstook, S. I11 . Pompstök; pompstok. 
pom'puen, [pompü.en] s. m., -en. Pom

poen ; pompoen. 
'pompwatter, s. n. POl11p(s)wetter; pomp

water. 



pone 

pöne, -> pan. 
'(>Önebakker , [p::me]- s.m. Pan bakker' pan

nenbakker. 
'pónedak, [p::>:ne]- s. n. Pandak; pannen

dak. 
pong, [poIJ] s.f. , -eo Pong(e); buidel; inz. 

voor: geldbuidel, beurs, portemon nee; 
ook voor: kerkenzakje. -> kollektepong, 
Tjarkepong . In leren -, een leren (geld)
buidel. In fol, leech -, een volle, lege 
beurs, portemonnee. lil - mooi j ild, een 
beurs, portemonnee met geld. # Mooi de 
- reeuwngain, collecteren. Yn 'e - Taaste, 
in zij n beurs, buidel , zak tasten , ergens 
veel geld voor (moeten) uitgeven. -> bUs. 
Wy hewwe jep yn 'e - taaste most, wij 
hebben diep in de buidel moeten tasten, 
wij hebben daar heel veel voor moeten 
betalen . Mooi Kallemooi taasT men 'reis 
yn 'e -, met Kallemooi ben je eens gul , 
tracteer je jezelf en anderen eens royaal. 
-> beurs, knip . 

'pongje, [polJje] v. , ponge, ponge. Pongje; 
(s lordig) naai en. De freeuwjued sieten TO 
-n, de vrouwen zaten te naaien , te ver
stellen . Wat ynineeuwr -, iets in elkaar 
fl ansen, iets slordig naaien. peuke. 

pons, [pon(t)s] s. m. Pûn s; pons, punch. 
pont, [pont] s.m., -en. Pont ; pont. 
pook, [po:k] s.m. , poken. 1. (als enkel

voud) pok; pok, klein pui stje, zweertje, 
als symptoom van de pokziekte; ook 
voor: pokziekte. Trooi poken binne op
komd, drie pokken zijn er opgekomen. 
Hy is sTuern yn 'e -, <Fr.> hy is oan 'e 
pok stoarn ; hij is aan de pokken ge
stOl·ven. 2. (als meervoud) pokken ; pok
ken , pokziekte. - } wallerpook. 

pook, s. m., -> peuk. 
'pookje, v. , -> peukje. 
pool, [po:l] s.m., polen. Poal; pool , elk der 

uiteinden van een as of magneet. 
Pool, [po: l] s.m. Polen, Poal; Pool , inwoner 

van Polen . 
'poolnacht, s.m. Poalnacht; pooln acht. 
Pools, [po:l(t)s] s. n. & adj . Poalsk; Pool s. 

(It) - is in meujen taal, (het) Pools is een 
mooie taal. De -e taal, de Poolse taal. 

'poolsee, S.m. Poalsee; poolzee. 
'poolsheichte, [po:ls]- s. m. Poalshicbte; 

poolshoogte. # - nimme, poolshoogte 
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nemen, zich op de hoogte (van een zaak) 
stellen. -> stierheichte. 

'poolstier, s. f. Poalstjer; poolster. 
poort, [po.e(r)t] S. m. , -en. Poarte; poort. -> 

pOTse. 
poot, [po:t] s. m. , patten [paten]. Pot; pot. 

1. rond en wijd soort vaatwerk; ook voor: 
vaatje (alleen als tweede lid van de 
samenstelling sautpoot). 2. (alleen als 
tweede lid van een samenstelling) aan
duiding van een persoon als drager van 
een ongunstige eigenschap die met het in 
het eerste lid van de samen stelling ge
noemde verband houdt, zie: sangerpoot, 
seurpoot, stinpoot, sudderpoot. - } kont, 
puere, sak, schut. # De patten en pcme, 
<Fr.> it pot-en-panguod; de potten en 
pannen , het potten goed (van aardewerk). 
-> pootgûed. Sal de patten en pone maar 
op il oonjocht, zet de potten en pannen 
maar op het aanrecht. -> greeuw, groot, 
oppatje. 

'pootgued, s. n. Potark , potguod, pot-en
panguod; potten goed, aardewerk. de
gelgûed, elderengued, kap-en-ponegued, 
schuttelgûed, s/iengûed, poot, stinnen. 

'pootglied, s.n. « Ned.). Set(ter)guod; poot
goed, pootaardappelen . -> satgued. 

'pootiepel, s. m. « Ned.). Setierpel; poot
aardappel, plantaardappel. -> poter, sat
iepel, safter. 

'pootje, [po:tje] v., pote, pote . Sette; poten, 
planten (inz. van aardappelen). 

'pootkachel, s. m. Potkachel ; potkachel. 
'pootleker, -[Ie:ker] s.m., -s. Tomme' duim 

(in een kinderrijmpje; zie in dit verband 
ook: Iy/je finger, Elsjemuer, gairfinger, 
luzeknyper, pansleker) (vgl. Fr. pot(sje)
slikker 'wijsvinger'). -> lome. 

'pootticht; 'poottjok; adj . Sa ti cht as in 
pot; potdicht. It is - fan mist, <Fr. > de 
wra ld sit potticht ; het is potdik van mist, 
er hangt een zeer dichte mist. -> ticht. 

'poottjok, adj ., -> poottichl. 
pop, [pop] s.f., -e [po:pe]. Pop; pop. In gOT, 

meu -, een grote, mooie pop. 
pope, -> pop. 
'popehlis; 'poppehlis, [pope]-; s.n. Poppe

hûs; poppenhuis. 
'popekast; 'poppekast, [pope]- ; s. m. Pop

pekast; poppenkast. 



p 

L 
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pope 'lier, [po: peli.er] s. m., -en. Popelier ; 
populier. 

'popelje, [po:pelje] V. , popeIe, pope/eo Po
pelje: popelen. 

'popewooin; 'poppewooin, [pope]- ; s.m. 
Poppewein ; poppenwagen. 

poppe 'gooi, S. I11 . , - , pappegooi. 
'poppehós, s.n., - , popehûs. 
'poppekast, s.m., --> popekast. 
'poppewooin, s.m., --> popewooin. 
popu'lêr, [po:püln] adj ., -der, -st. Popu-

lêr; populair. 
por, [p:n] s.f. , -e; par, [par] s.f. <zeldz.>, 

pare [p:ne]. Par ; peer. In lekker, rattich 
-, een lekkere, rotte peer. 

pöre, --> par. 
'porebaim, [p:J:re]- S.I11 . Parrebeam; peren

boom. 
'porebieu, [p:ne]- s.m. Parrebloeisel ; pe

renbloesem. 
'porre, [pore] V., porsde [pozde] , pors(d) 

[pos(t)]. Poarje; porren, poken . 
pors(d(e» , --> porre. 
porte'fulje, [portefölje] s.m., -s. PonefUlje; 

portefeu i 11 e. 
por'tret, [portn:t]; pe'tret, [petn:t] ; s. n., 

-ten. Portret; portret. Dat is in nuver -, 
dat is een vreemd portret, een vreemd 
mens. # Op ('t) -, <Fr.> op portret ; op de 
foto. Op ('t) - kOl11me, stain, <Fr.> op 
pom·et komrne, stean ; op de foto komen, 
staan . 

'pose, [p:J:se] V. , paste, post. Passe; passen . 
In jas -, een jas passen , een jas aandoen 
om te zien of hij goed zit. Dà schUene 
pose 111)' net, die schoenen passen mij 
niet, zitten niet goed. Dat baant j en post 
him krekt, die baan is net geschikt voor 
hem. Post il jil171ne om acht ieuwre ?, 
past het jullie, schikt het jullie, komt het 
jullie gelegen om acht uur? --> nuegje. 
Kiste (it) net -?, kun je (het) niet passen , 
heb je geen gepast geld? Ik pos, ik pas 
(bij het kaarten). # - by, passen bij , horen 
bij . - op, passen op, acht geven op, zorg 
dragen voor. 

'pöser, [p:J :ser); 'passer, [p:Jser] ; s.m ., -s. 
Passer: passer. 

po'sytsje, [po.sitsje] , [pesitsje] S.I11. , -s. Po
sysje; positie. 

'posje, [po je] s. n. , -s; 'posjen, [posjen] 

praat 

s. n., pos j es [posjes]. Poarsje; portie, hoe
veelheid . In meu - ( .. ), een fli nke hoe
veelheid ( ... ). Hy het syn - \Val haun, hij 
heeft zijn portie wel gehad, hij heeft fl ink 
op z' n duvel gehad. 

'posjen, s.n ., - , posj e. 
post, [post] s.m. Post; post, plaats, positie. 

De kapte en stie salm oon it nier, mooi 
stam7 stie er deze - oon ginien oof, de 
kapitein staat zelf aan bet roer, bij storm 
staat hij deze post aan niemand af. In -
op de begotting, een post, een afzonder
Lijk geldbedrag op de begroting. # Op -
stain, op post staan , de wacht houden. 

post, s.m. , --> past. 
po'stjóer, [postjü.er], [pestjü.er] s.n. Pos

tuer ; postuur, gestalte. In f ors -, een fors 
postuur. In kaL/nt -, een welgevormd, wel
gemaakt postuur. # Yn -, in postuur. - , 
pestjuersnaad. 

'poter, [po:ter] s.m. « ed.), -s. Setter; po
ter, pootaardappel , plantaardappel. - , 
pootiepel, satiepel, satter. 

'potferdikke, interj. , - , patferdikke. 
'potferdory, interj. , - , patferdory. 
'potlaid, s.n . & s.m., --> patlaid. 
pots, [pots] s.f. , -eo Puts(e) ; puts. 
pots, [pots] s. m., -en. Pots; pots, poets, 

grap. 
pots, s. m. , --> potse. 
'potse, [potse] s.m., -no 1. <zeldz.> Poarte· 

poort. - , poort. De pelgrim stuech klum
jend f eur de -, de pelgrim stond kleu
mend voor de poort. 2.... patriispoarte; 
patrijspoort. --> patryspoort. 

'potse, [potse] ; pots, [pots]; s.m. <zeldz.>. 
In: Yn 'e - wazze , in de pronk zijn . --> 

pronk. 
'potsemöker, [potsem:J :ker] s. m., -s. Pot

semakker; potsenmaker. 
praal, [pra:l] s.m. Praal , prea l; praal, luis-

ter. --> pracht. 
'praalgraf, s.n. Praalgrêf; praalgraf. 
'praalwooin, s.m. PraaJwein ; praalwagen . 
praat, [pra:t] s. m. & s.n. Praat; praat. # 

len oon 'e - haL/de, iemand aan de praat 
houden . Mooi ien oon 'e - retje, met ie
mand aan de praat, in gesprek raken. De, 
it maiste - hawwe, (veel) praats hebben, 
het hoogste woord hebben . Dat is gin -, 
<Fr.> (sok praat) dat is giin praat; wat is 



praat jen 

dat voor praat?, dat is onzin , geraaskal, 
geleuter. 

'praat jen, [pra:tjen] s.n., praatjes [pra:
tjes]. Praatsje; praatje. Praatjes, praatjes, 
achterklap, kwaadsprekerij , geroddel. # 
In - as in kakstuel hawwe, het hoogste 
woord hebben. -> reeuwnstreuje. 

'praatjesmöker, -[m:J:ker] s.m. , os. Praat
sjemakker; praatjesmaker . 

praats, [pra:ts] adj. Praatsk; spraakzaam ; 
ook voor: praatgraag, praatziek. 

' praatsruel, s.m. Praatstoel; praatstoel. # 
Op syn - sitte , op zijn praatstoel zitten, 
een spraakzame bui hebben . 

pracht, [praxt] s.m. Pracht ; pracht. # - en 
praal, pracht en praal. 

' prachtich, [praxtex] adj . & adv. Prach
tich; prachtig. - meu, prachtig mooi , heel 
erg mooi. Prachtich!, prachtig!, gewel
dig! 

praim, [praim] s.m., -en, primmen 
[prImen] ..... Pream; praam, klein , plat
boomd vaartuig voor op de binnenwate
ren. 

prakke'saasje, [präkesa:sje] s.m., Os; prak
te'saasje, [praktesa:sje] s.m. <zeldz.>, 
-s. Prakkesaasje; gepein s, overpeinzin
gen. 

prakke'seerje, [prakesI.erje] v., prakke
sere , prakkesere; prakte'seerje, [prakte
sl.erje] v. <zeldz.>, praktesere, prakte
sere. Prakkesearje; prakkiseren. 

prakte'saasje, s.m., -> prakkesaasje. 
prakte'seerje, v., -> prakkeseerje. 
prak'tyk, [praktik] s.m., -en. Praktyk; 

praktijk. 
'praktys, [prakti s] adj . & adv. Praktysk; 

praktisch. 
'prate, [pra:te] v. , praatte, praat. Prate; 

praten, spreken . Dà praatste lyk as wy, 
jij spreekt zoals wij , jij spreekt dezelfde 
taal als wij . Hy praat Duts, Ingels en 
Frauns, hij spreekt, beheerst Duits, 
Engels en Frans. Naai lang -n, na lang 
praten, na er lang over gesproken te 
hebben. # - yn .. . , ... spreken. Jà prate 
nach yn jacht eilanders, zij spreken nog 
het echte Schiermonnikoogs. Der wedt 
fan praat, daar wordt over gepraat, ge
sproken . Praat my net fa n ... , praat mij 
niet van ... , daar wil ik niets over horen. 
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- ieuwr, praten, spreken over. Mooi ien -, 
met iemand praten , spreken , een gesprek 
met iemand voeren. Der hewwe jà mooi
ineeuwr ieuwr praat, daar hebben zij met 
elkaar over gepraat, gesproken, daar heb
ben zij met elkaar een gesprek over ge
voerd. - tjin , praten, spreken tegen , het 
woord richten tot. ~> bek, eeuwnsin, hûn
dert, iepel, mûlle, piipfol, sprakke, tang. 

'prater, [pra: ter] s.m., os. Prater ; prater. 
pre'beerje, [prebI.erje] v. , prebere, pre

bere; per'beerje, [perbI.erje] v. , per
bere, perbere; pe'beerje, [pebI.erje] v., 
pebere, pebere ; pre'bere, [prebI.ere] v. , 
prebeersde [prebI.ezde], prebeers(d) 
[prebI.es(t)]. Besykje (in bet. 1), pro
bemje (in bet. 2); proberen. 1. pogen, 
trachten . -> besikje, fe rsikje, trachte. Hy 
pre bere in stok yn it eilanders tà 
schrieuwen, hij probeert, tracht een stuk 
in het Schiermonnikoogs te schrijven. 
Dies wes prebere om de matreus wier 
aan bues tà krejen , alles werd gepro
beerd, alle middelen werden aangewend 
om de matroos weer aan boord te krijgen. 
Wy kinne it nach wal 'reis -, we kunnen 
het nog wel eens proberen, we kunnen 
nog wel eens een poging doen , wagen. 2. 
beproeven, keuren, onderzoeken. Hy het 
bie middels feur ferkaudens prebere, 
maar niks hilpt, hij heeft alle middelen 
tegen verkoudheid geprobeerd, beproefd, 
maar niets helpt . De neje iepels -, de 
nieuwe aardappelen proberen, keuren. 

prebeers(d(e)), -> prebere. 
pre'bere, v., ~> prebeerje. 
preek, [pre:k] s.m., preken. Preek; preek. # 

In mallen -, een vreemd bericht, een 
vreemde mededeling. 

'preekbeurt, s.m. Preekbeurt ; preekbeurt, 
predikbeurt. 

'preekje, v., ~> prikje. 
'preekstoel; 'prikstoel ; s.m. Preekstoel ; 

preekstoel. 
'preekteun, s.m. Preektoan; preektoon. 
preeuwn, -> prieuwe. 
prei, [pn:.!] s.m., -en. Prei; prei. 
'preker, [pre:ker] s.m., os. Preker ; preker, 

prediker. 
preke(ste), -> prikje. 
'premy, [pre:mi] s.m., -s. Preemje; premie. 
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) P/ys. 
pre 'mokkel, [pramokal] s. n., os. Gnoar

repot, lumstank; nurks, knorrig, humeu
rig l11ens (i nz. zo'n vrouw). In aud -, een 
knorrig, humeurig wijf. 

pre'ses, s. n. , -> perses. 
presy'dint, [pre:zidInt] S.I11 ., -en. Presi

dint; president. 
pre 'sinning, [prasInllJ] s.m., -en. Presin

ning; presenning, geteerd zei ldoek dat 
als dekkleed gebruikt wordt. 

pre'sinsjelist, [prasInsja]- S.I11 . Presin sje
li st; presentielijst. 

pre'sint, [praslnt] s.n. , -en. Presint; pre
sent , geschenk, cadeau. len wat - jaan, 
iemand iets present geven . Wat - kreje, 
iets present krijgen. 

pre'sint, [prasInt] adj. Presint; present, aan
wezig. 

pre'sys, [prasis] adj. & adv. Presiis; pre
cies. 

'presse, [pn:sa] v. , preste, prest. Presse; 
pressen. 

pres'taasje, [pn:sta:sja] , [prasta: sja] S.I11. , 
os. Prestaasje; prestatie. 

pres'teerje, [pn:stLarja ],[prastLarja] v. , 
prestere, prestere. PresteaIje; presteren. 

pre'tinsje, [pratln(t)sja] s.m., -05. Pretinsje; 
pretentie. 

preu, [prö:] s.m., -jen. Proai ; prooi . 
'preukelje, [prö:kalja] v., preukele, preu

kele . Pookje; poken . -> peukje. 
preut, [prö:t] S. I11 . & s.f., -en (a ls s. I11 .), -e 

(als s.O. Preut; preut, prut, kut, vrouwe
lijk schaal11deel. 

'prevelje, [pre:valja] v., prevele, prevele. 
Pre(u)velje; prevelen . 

priel, [pri.al] ; pryl, [pril] ; S. I11. , -en. Priel; 
priel , nauwe en smalle geul russen zand
banken. 

priem, [p ri .am] s.m., primmen [prIman]. 
Priem; priem, breipen , breinaald. # Wat 
op 'e primmen sC/fte, <Fr.> wat op priem
l11en sette; iets op (het) touw zetten , iets 
gaan ondernemen , de voorbereidingen 
voor iets treffen . -> breeuw(d)priem. 

' priester, [pri.astar] s.m., os. Preester, 
pryster ; priester. 

'p rieuwe, [pri.l<la] st. v. , preeuwn [pn:.l<ln] , 
preeuwn. Priuwe; proeven. Jà sieten der 
tà -n, <Fr.> hja si eten dêr te priuwen ; zij 

prikke 

zaten daar een borreltje te drinken , zij 
zaten daar te borrelen. 

'prieuwer, [pri.l<lar] S. I11 ., os. Priuwer; 
proever. 

'prieuwle, [pri .l<lla] v. , prieuIV/de, prieuwld. 
1. Prulje, prule: pruilen. 2. keilU)e, kin
kelje; keilen , kinkelen, smijten. In stien 
troch ir nit -, een steen door de ruit, het 
raam keilen , kinkelen , smijten. 

pry'faatlaun, [prifa:t]- s.n . ..,. . Privaatlan; 
privaatland, die stukken land op Schier
monnikoog die de Duitse landheer eer
tijds in eigen gebruik had (kleine gedeel
ten daarvan gingen later op zijn afstam
melingen over). 

priike, - ) prykje. 
priis, s.m., -> prys. 
priizen, -> prys. 
'priizgje, v. , - ) priizje . 
'priizje, [pri :zja] v., priize, priize; 'priiz

gje, [pri:zgja] v. , priizge, priizge . Priiz
(g)je; prijzen , loven , roemen . # Dat stie 
him tà -n, <Fr.> dat stiet rum te priizjen ; 
dat is in hel11 te prijzen , dat strekt tot zijn 
eer. 

prik, s.m. , - ) prikke. 
'prikje, [prIkja] v. , ik prikje, dà prekeste 

[pre:kasta], hy preke [pre:ka], wy, j e, 
jimme, jà prikje ; preke, preke; 'preekje, 
[pre:kja] v., preke, preke. Preekje; 
preken , prediken . 

'prykje, [prikja] v. , priike [pri:ka] , priike. 
Prykje; tintelen , een fijn prikkelend 
gevoel geven. De haune prykje my, <Fr.> 
de hannen prykje my; mijn handen tin
telen (bijv. van de kou). - ) pimperje, rim
pe/je. 

'prikke, [prIka] S.I11 ., -n; prik, [prIk] S. I11 ., 
-ken. Prikke; prik. 1. sprokkel, afgebro
ken takje. 2. scherp gepunte stok. -> pe
ge. # De prikken yn 'r IVe rk satte, <Fr.> 
prikken yn 't wurk sette, stelle; pogingen 
aanwenden. Op 'e prikken komme, ter ta
fel komen, ter sprake komen. Op in. prik, 
op een prik, tot in de kleinste bijzonder
heden , zeer nauwkeurig. 

'prikke, [prIka] v., prikte, prikr. Prippe, 
pripkje; prikken, steken (met een puntig 
voorwerp). Yn 'e iepels -, in de aardappe
len prikken ( 0111 te zien of deze al gaaI" 
zijn). - ) stykje. 



priksljjde 

'priksliide, s.m. Prikslide; priks lede. 
'priksruel, s.m., - ) preekstuel. 
pril, [prIl] adj., -der, -st. Pril ; pril , jeugdig 

onvolgroeid. It -te feurj ier, het vroege 
voorjaar, de vroege lente. 

pril, adj. & adv., -> sprit . 
pryl, s.m., -> priel. 
prinmlen, -> praim, priem. 
prins, [prIn(t)s] s.m., -en. Prins; prins. 
prin'ses, [prinses] s.f., -sen. Prinses(se) ; 

prinses. 
prin'sessebane, [prlnsesa]- s.plur. Prin

sessebeantsjes; prinsessenboontjes, sper
ziebonen, suikerbonen. 

'prinsheerlik, adv. Prinshearl ik; prins
heerlijk. 

prinsy'paal, [prInsipa:l] adj ., prinsypaler, 
-st. Prinsepeal; principaal. De prinsypale 
jued, de voorname mensen, de notabelen 
(bijv. de dominee, de schoolmeester, de 
oud-kapiteins). De prinsypaalste jûedfan 
it darp , de voornaamste mensen van het 
dorp, de dorpsnotabelen. 

print, [prInt] s.m., -en. Print; prent. 
'printebuek, [prInta]- s. n. Printeboek; 

prentenboek. -> plaitebuek. 
prys, [pris] s.m., priizen [pri:zan] ; priis, 

[pri: s] s.m. <zeldz.>, priizen [pri:zan] . 
Priis; prij s. In heigen, liegen -, een hoge, 
lage prijs. In - by it hesriiden, yn de lat
teree winne, een prijs bij het hardrijden, 
in de lotterij winnen . De - lVinne , de 
(eerste) prijs winnen. # Feur, tjin in 
reedliken -, voor, tegen een redelijke 
prij s. Heieh, liech yn -, hoog, laag in 
prijs. It is aardich oon 'e -, <Fr.>i t is 
aardich oan 'e priis; het is flink duur. 
Wat op - stelle , iets op prijs stellen , iets 
waarderen. Tat elke -, tot elke prijs, koste 
wat kost. In gujen - met je , een goede 
prijs maken, zijn waren voor een goede 
prijs verkopen. - en premy, <Fr.> prii s en 
preemje; de eerste en de tweede prijs (bij 
sportwedstrijden ). 

'prysfraach, s.m. Priisfraach; prijsvraag. 
'pryslist, s.m. Priislist; prijslijst. 
'prysutdelen, s.n. Priisutdielen; prijsuitde-

Ijng. By, naai it -, tijdens, na de prijs
uitdelil1g. 

pro'baat, [pro.ba:t] adj . Probaat; probaat. 
In - middeL, een probaat nliddel. 
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pro'bleem, [pro.ble: m] s.n., probLemen. 
Probleem; probleem. 

pro'duksje, [pro.döksja] s.m. Produksje; 
productie. 

pro'dukt, [pro.dökt] s. n. , -en. Produkt; pro
duct. 

prodUs'seerje, [pro.düsI.arja] v., produs
sere, produssere. Produsearje; produce
ren. 

pro'feet, [pro.fe :t] s.m., profeten. Profeet; 
profeet. 

profe 'teerje, [pro.fa tI.arja] v., p rafete re, 
profetere. Profetearje; profeteren. 

pro'finsje, [pro.f1n (t)sja] s.m., -s. Provin
sje; provi ncie. 

pro'fyt, [pro.fi t] , [prafit] S. I1 . Profyt; pro
fijt. # - hawwefan, profijt hebben van. 

profy 'teerje, [pro:fitI.arja] v., p rofyte re, 
profytere. Profitearje; profiteren. # - fan , 
profiteren van. 

pro'gramma, [pro.grämä] S. I1 ., - 's. Pro
gramma; programma. 

prompt, [prompt] adj. & adv. Pront; 
prompt. 

pronk, [proIJk] s. m. Pronk; pronk. # Yn 'e -
wazze, in de pronk zijn , op zijn best 
gekleed zijn . -> potse. Wat ta - satte, iets 
te pronk zetten. Ta - stain , te pronk 
staan . 

'pronkbaan, s.f. Pronkbean; pronkboon . 
Pronkbane, pronkbonen. 

'pronker, [proIJkar] s.m., -s. Pronker; pron
ker. 

pronke'ree, [proIJkare:] s.m. Pronkerij ; 
pronkerij , gepronk. 

'pronkerich, [prolJkarax] adj . & adv. 
Pronkerich ; pronkerig. -> pronksiek. 

'pronkje, [proIJkja] v. , pronke, pronke. 
Pronkje; pronken. Al daT -n, al dat pron
ken , al dat gepronk. # - mooi, pronken 
met. -> feer. 

'pronksiek, adj . Pronksk; pronkziek. 
pronkerich. 

'pronkstok, s.n. Pronkstik; pronkstuk. 
'prooie, [pro:ia] v. , prooide, praaid. 

Praaje; praajen. 
proost, [pro:st] intelj . Sûnens!, proast! ; 

proost !, op uw gezondheid!. 
prop, s. m., - ) prope. 
'prope, [pro:pa] s.m., -n ; prop, [prop] 

s. m. , -pen. Prop; prop. 
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prope(ste), -> propje. 
' propje, [propja] V. , ik propj e, do propeste 

[pro:pasta] , hy prope [pro:pa] , wy, j e, 
jimme, jà propj e; prope, prope. Propje; 
proppen. 

pro'test, [pro. tESt] s.n., -en. Protest; pro
test. 

protes'teerje, [pro.tastl. arja] V., protes
tere, protestere. Protestearje; protesteren . 
# - tjin, protesteren tegen. 

'protse, [protsa] V. , protste, protst. Popelje, 
poperje, konkelje; pruttelen, zacht borre
lend koken (vgl. Fr. protsje '(uit)puilen'). 
- , prottelje, stinne, trofte. 

' protse, [protsa] s.m., -no Protte; slordige, 
ongeordende hoop. In - heeuwt, tee uw, 
een slordige, ongeordende hoop hout, 
touw. 

'prottelich, [protalax] adj. Prottelig; prut
telig, knorrig, brommerig. 

'prottelje, [protalja] V., protte/e, prottele. 
Prottelje; pruttelen. 1. zacht borrelend 
koken. -> protse, stinne, trofte. 2. knor
ren , morren, mopperen. 

'prottelkont, s.m. Prottelkont, prottelgat; 
brompot, knorrepot, mopperaar. 

'protter, [protar] s.m., -s. Protter ; spreeuw. 
Lytje -, vleinaam voor een klein kind. - , 
dral, j7óze, fodde, k/utte, knotse, lamme
stets, struk. jongkonr, staareh. 

'prottersnast, [prota(r)z]- s.n. Protter(s)
nêst; spreeuwennest. - , staargemat. 

'prottersooi, [prota(r)z]- s. n. Protter(s)aai ; 
spreeuwenei. 

próef, [prü .af] s.m. , prueven [prü .avan]. 
Proef; proef. # In -, prueven nimme 
(mooi), een proef, proeven nemen (met). 
Jen op 'e - stelle, iemand op de proef 
stellen. 

'próefdier, s.n. Proefdier; proefdier. 
'próefdrooie, v. Proefdraaie; proefdraa ien. 
'próefjen, [prü.afjan ] s.n ., pruefjes [prü .af-

jas]. Priuwke; proefje, klein gedeelte van 
een grotere partij , gebruikt om de deug
delij kheid van het betreffende product te 
keuren. 

'próefperseun, s. m. Proefpersoan ; proef-
persoon. 

'próeftiid, s.m. Proeftiid ; proeftijd . 
'próefwerk, s.n . Proefwurk; proefwerk. 
prtik, [prük] s.f., pruke [prü :ka] , -ke. Prûk; 

psal m 

prui k; in fig. zin ook voor: nest (alleen 
als tweede lid van de samenstelling 
ympeprûk). 

pnike, -> pruk. 
'prókkemöker, [prükam:J: kar] s. m., -s. 

Prûkmakker' pruikenmaker. -> drok. 
'prUkketiid, [prüka]- s. m. Prûketiid; prui 

kentijd . 
'prul , [pröl] s. n., -fen. Prul ; prul , niets

waardig ding. 
prtim, [prüm] s.m. , -men. Prûm, prom; 

pruim. - , kû, prûmtjen. 
'prÓJnbaim, s.m., -> prummebaim. 
'prÓJnbole, s.m. ... . Prom-en-bole; spij s 

van in melk gekookt wittebrood, waarin 
gedroogde pruimen meegekookt zijn . 

'pró.mker, [prüm(p)ker] s.m., -s. Prûmker, 
prumker; pruimer, tabakskauwer. 

'pró.mkje, [prüm(p)kja] V. , prumke, prum
ke; 'prÓJnpje, [prümpja] v. <zeldz.>, 
prumpe, prûmpe. Prûmkje, prumkje; 
pruimen, (pruim)tabak kauwen. 

'pró.mmebaim, [prüma]- ; 'prÓJnbaim; 
s. m. Prûmebeam ; pruimenboom . 

'pró.mmepit, [prüma]-; 'prÓJnpit; s. m. & 
s.f. Prûmepit ; pruimenpit. 

'prÓJnpit, s. m. & s.f. , -> prûmmepit. 
'prÓJnpje, V. , - , prumkje. 
'prtimpjen, s.n., -> prumtjen. 
'prÓJntabak, s.m. Prûmtabak, prllintabak; 

pruimtabak. 
'prÓJntjen, [prüm(p)tjan] s.n., prûmtjes 

[prüm(p)tjas]; 'prÓJnpjen, [prümpjan] 
s. n. <zeldz.>, prumpjes [prümpjas]. 
Prûmke, prumke; pruim, pruimpje, pluk 
tabak om op te kauwen. In - tabak, een 
pruim, een pruimpje, een pluk tabak om 
op te kauwen. 

Prtis, [prüs] S.m., -sen. Pru ; Pruis, in
woner van Pruisen. 

'prtiste, [prüsta] V. , prustte, prûst. Pruste; 
proesten, niezen. 

'prutse, [prötsa] V. , prutste, prutst. Prut se; 
prutsen. 

'prutser, [prötsar] s.m., -s. Prutser; pru t
ser. 

'prutsje, [prötsja] s.n ., -s. Protsje, prutsje; 
kleine hoeveelheid. Jn - fisk., iepels, een 
kleine hoeveelheid vis, aardappelen. 

psalm, [psalm] , [pasalm]; spalm, [spalm] 
<zeldz.>; s.m. , -en. Psalm ; psalm. 



psalmbuek 

'psalmbuek, s. n. Psalmboek; psalmboek. 
'psalmje, [psalmja] V., psa/me, psa/me. 

Psalmje; psalm zingen. - ) psalmsj onge . 
' psalmsjonge, st. v. Psalmsjonge; psalmzin

gen. -> psalmje. 
pu'blyk, [püblik] s.n ., adj . & adv. Publyk; 

publiek. 
publy'kaasje, [püblika: sja] s. m., -s. Publi

kaasje; publicatie. 
publy'seerje, [pübli sI.a rja] V. , pûb/ysere, 

pûb/ysere. Publ ise3lje; publi ceren. 
' pudding, [pödllJ ] s.m. , -en . Pudding; pud

din g. 
'puddingform, s.m. Puddingfoarm ; pud-

dingvorm. 
'puede, s. m. , - ) pûere. 
puel, [pü .al] s.m., -en. Poel; poel. 
'puere, [pü.ara]; 'puede, [pü.ada]; s. m., -no 

Pûde, pûdsje; zak , zakje. 1. niet-stijf, 
hulsvormig voorwerp (van jute, katoen, 
leer, papier of pl astic) waari n iets opge
borgen of vervoerd kan worden (kleiner, 
minder ruim dan een sak) . In papieren, 
p/esryk -, een papieren, plasti c zakUe). In 
- saut, snofgûed, sLikker, een zakje zout, 
snoep, suiker. -en eeuwnder de eigen 
hawwe, <Fr.> pûden ûnder de eagen 
hawwe; wallen, zakken onder de ogen 
hebben . 2. (alleen als tweede lid van een 
samenstelling) aanduiding van een per
soon als drager van een ongun stige ei
genschap die met het in het eerste lid van 
de samenstelling genoemde verband houdt, 
zie: aimelpûere, griempûere. -> kont, poot, 
sak, schLit. 

'puere, [pü.ara] v., pûersde [pü.azda] , 
pûers(d) [pü.as(t)]; 'poere, [pu.ara] v. , 
poersde [pu.azda], poers(d) [pu.as(t)]. Poe
re; peuren, poeren, met de peur vissen. 

'puerefol, s.n. Pûdfol; een zakje (vol met 
... ). In - saut, snofgûed, sûkker, een zakje 
zout, snoep, suiker. 

puers(d(e» , -> puere. 
'puezje, [pü.azja] v. , pL/eze, pûeze. Puozje; 

morsen, knoeien (door te haasti g of slor
d ig dri nken); ook voor: plenzen, stort
regenen. -> geplis. gepûes, plisse, spû/
kj e, strû/kje . 

'pugel, [pü :gal] s.m . .... , -s. Pûkel; pukkel, 
pui st. - ) pûst. 

pUk, [pük] adj . Poerbêst, puk, pûk: pu ik, 
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voortreffelijk. In - gewas, een puik, voor
treffelijk gewas. 

pUI , [pül ] s. m. , -fen. Pûle; peul , bui tenste, 
droge, overl angs openbarstende dop 
waar in de zaden va n peul vruchten (inz. 
bonen en erwten) zitten. 

puJe(ste), ) pû/je. 
'pUIje, [pü lja] v., ik pû/je, dà pu/este [pü :

lasta] , hy pû/e [pü: la] , wy, j e, j imme, jà 
pû/je; pu/e, pule. Pûlje, puolje; peulen, 
doppen, van de peul ontdoen (inz. bonen 
en erwten). Bane, aitse -, bonen, erwten 
peulen, doppen. - ) dapj e. 

'pUIje, [pülja] v., ik pLi/je, dà pû/este 
[pü :lasta] , hy pû/e [pLi:la], vry, j e, jimme, 
jà pu/je; pule, pû/e. Pûlje, puolje; puilen, 
uitpuilen. - ) ûrpu/je. 

' p6mstien, [püm]- s.n . (als stofn aam) & 
s.m. (als soortn aam). Pumsti en; puim
steen. 

p6n, [pLin] s. n. Pun; puin . # Don -, in puin , 
helemaa l verwoest (van gebouwen). It 
hûs wie oon - schatten, het huis was in 
puin geschoten. 

'p6ndyk, s.m. Pundyk; puinweg. In /y tjen -
yn 'e tieuwn, een met puin verh ard 
paadje in de tuin . 

'pUnhaipe, s. m. Punheap; puinhoop. 
pun'nêze, s. m., -> pûnnêzje . 
ptm'nêzje, [püm::zja]; ptm'nêze, [pLim::

za]; py'nêzje, [pim;:zja] <zeldz.>; s.m., 
-s. Punêzje; punaise. 

'p6npaid, s.n. Punpaad; met puin aan
gehoogd en verhard pad. 

punt, [pönt] s.n., -en ; ' punte, [pönta] s.m. 
(a ll een in bet. I), -no Punt; punt. 1. be
paa lde plek, plaats (in een ruimte, op een 
schaa l, enz.). Op it aistlike punt, de aist
like punte fa n it ei/aun, op het oostelijke 
punt van Schiermonnikoog. 2. onder
werp, kwesti e. Dit - mo tte WV it nach 
ieuwr halVwe, over dit punt, dit onder
werp, deze kwestie moeten we het nog 
hebben. 3. waarderingscijfer. Op Frauns 
is er in - feunitgien, op Frans is hij een 
punt vooru itgegaan. Us plûech het tûe /ve 
-en hole, onze groep heeft twaalf punten 
gehaa ld. 

punt, [pönt] S. I11 . , -en ; 'punte, [pönta] S. I11 . 

(alleen in bet. L), -no Punt; punt. 1. spits 
toelopend gedeelte (van een voorwerp). 

-----
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In fy nen punt, in fynen punte, een fijn e, 
spitse, dunne punt. In scharpen punt, in 
schOlpen punte, een scherpe punt. 2. stip 
(a ls leesteken). Der stie in -, gin komma, 
daar staat een punt, geen komma. 

'puntbes, s.n. Puntburd; puntbaard. 
'punte, s. m., -> punt. 
'punter, [pönter] s.m., -s. Punter; punter, 

open, platboomd vaartuig met een rechte, 
schuin ui t het water opkomende steven. 

'punterje, [pönterje] v. , puntere , puntere. 
Punterje; punteren, met een punter varen. 

'puntgevel, s. m. Puntgevel ; puntgevel. 
'puntich, [pöntex] adj. Puntich; puntig, 

spits. 
'puntje, [pöntje] v. , punte, pU/He. Puntsje; 

punten , een (scherpe) punt maken aan. 
De patlaiden wezze punte, de potloden 
worden gepunt. 

'puntrwn, [pöntrem] s.m., -s. PuItrum; 
pultTum, pulpitum, lage ladenkast (soms 
met een klep die als lessenaar gebruikt 
werd) ; ook voor: driehoekig, aan de wan
den opgehangen hoekkastje. 

'punttried, s.n. Stikeltried; prikkeldraad. 
-> kramtried, srykeltried. 

'puppe, [pöpe] s.m. , -no Poppe; baby, zui
geling. Jà hewwe in lytjen - kty ge, zij 
hebben een baby, een kleine, een kleintje 
gekregen. - ) suzenane. 

'purper, [pörper] s.n. Poarper; purper. 
'purperen, [pörperen] adj. Poarperen; pur-

peren . 
pór'ree, [püre:] s.m. Puree; puree. 
pUs, s.f. , - ) poes. 
'pUsfyn, [püs]- adj . Eptich en kreas; piek

fijn (gekleed) (vg!. Fr. sa moai as poes 
'piekfijn (gekleed)') . - ) pykfvn. 

'pUsjen, s.n., -> poes jen. 
'pUsjes, [püsjes] s.plur. 1. Katsjes, poeskes; 

katjes, de aarachtige bloemen van de els 
en de wilg. -> katjes. 2. poeske( ); wolle
gras. - ) jainplus. 3. mûzeklaver; hazen
pootje, ruigarige klaver. 

puzzelje 

'puske , [püske] s.n. In : It is - it eich ut , 
<Fr.> it is poeske it each ut ; hij of zij is 
boos, kwaad; ook voor: zij zijn gebrouil 
leerd . Dà't er syn sin net kriech, wie it -
it eich ût, toen hij zijn zin niet kreeg, 
was hij kwaad. Aist \Vienenjà danige got 
mooi-ineeuwr, maar Ile is it - it eich ut, 
eerst waren ze erg met elkaar bevriend, 
maar nu zijn ze gebrouilleerd. 

pUst, [püst] s. m., -en. Pûst ; puist. -> pûgel. 
pUst, [püst] s. m., -en. Pûst; windvlaag. # 

Ajter de - retje, wazze, <Fr.> efter de 
pûst reitsje, wêze; buiten adem geraken , 
zijn. - ) puster. flaich. . 

'pUste, [püste] v. , pûsfte, pust. Pûste; hij
gen, kort en hoorbaar of moeilijk adem
halen ; ook voor: blazen, waaien. De wiill 
pust ieu\Vr de groven heer, de wind waai t 
over de graven heen. - ) hygje, hymje. 

'pUster, [püster] s. m., -s. Pûster; blaasbalg. 
# Ajter de - retje, \Vazze, <Fr.> efter de 
pûst reitsje, wêze; buiten adem geraken, 
zijn. -> pûst. 

'pUsterich, [püsterex] adj . Pûstich; puist
achtig, puisterig, puistig, vol puisten. 

'pUstertraper, -[tra:per] S. I11 . , -s. Pûster
traper; orgeltrapper, orgeltreder. 

put, [pöt] s.m., -ten. Put; put. De puften, de 
ondiepe plassen bij het westeinde van de 
zeedijk, ontstaan t.g.v. de zandwinning 
voor de dijkbouw (vgl. Fr. (dyks)put 
'door kleiwinning voor dijkophoging ont
stane plas bij de zeedijk') 

'putiel, [püt]- s.m. Pûtiel; puitaa l, bepaald 
soort zeevis. 

'putte, [pöte] v., pufte, put. Putte; putten. 
'puttings, [pötllJ (k)s] s. plur. Puttings; put

tings, samenstel van lange ijzeren scha
kels of stangen tussen rust en romp en 
tussen ra en ondermast waaraan met juf
ferblokken het want bevestigd is. 

'puzzel, [pözel] s.m., -s. Puzel; puzzel. 
'puzzelje, [pözelje] v., puzzele, puzzele. 

Puzelje; puzzelen. - ) spjaldje. 
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'r, adv. , -> der. 
'r, pron .pers., - } er. 
ra, [ra:] s.m., - 's. Ra· ra, lange ronde spier 

die kruisgewijs aan een mast of steng 
hangt en aan de bovenzijde waarvan het 
zei l bevestigd is. 

raaf, [ra:f] s.m., raven [ra:van]. Raven; 
raaf. 

raak, [ra: k] adv. & adv. Rekke; raak. It 
schat IVie -, het schot was raak, trof doel. 
- sjotte, raak schieten, doel treffen. In -
schat, een raak schot, een treffer. # Maar 
-, maar raak (erop los; in het wilde weg). 
Jo friege maar -, zij vraagt maar raak, zij 
vraagt er maar op los. Jà sjotte maar -, 
zij schieten maar raak, zij schieten maar 
in het wilde weg. 

raam, [ra: m] s.m., ramen. Raam ; stoot, 
uitval. # In - dwaan nooi, <Fr.> in raam 
dwaan op; (lett.) een uitval doen naar , 
(fi g.) een gooi doen naar. De kat duech 
in - nooi de mich, de kat deed een uitval 
naar de vlieg, de kat sloeg naar de vlieg. 
Hy het in - nooi dat baant jen dien, hij 
heeft een gooi naar die baan, betrekking 
gedaan, heeft geprobeerd die baan, 
betrekking te krijgen. - } rame. 

raamt, [ra:m(p)t]; ramt, [ram(p)t]; s.n., 
-en. Ramt, raamt; raam, raamwerk. -> 

telraam. 
raap, [ra: p] s. m., -rapen. Raap; raap. Ik mot 

sja in dat ik wat yn 'e - kree, ik moet zien 
dat ik wat in mijn raap, maag krijg. 

'raapstölen, s.plur. Raapstälen; raapstelen. 
'raapulje, s.m. Raapoalje; raapolie. 
raar, [ra:r] adj . & adv. , -der, -st. <Fr. :> 

Raar. 1. raar , eigenaardig, vreemd . Dat 
is -, dat is raar , eigenaardig, vreemd. -
folk, raar, vreemd volk, een raar, vreemd 
slag van mensen. In raren ien, <Fr.> in 
raren ien; een rare, vreemde snaak, een 
kwast, een kwibus. Hy hel fan dà rare 
kluchten, kueren, nokken, oonslaggen , 
hij heeft van die rare, vreemde fra tsen, 
grillen, kuren, nukken. - dwaan, raar 
doen, zich vreemd gedragen, zich zon
derling aanstellen. Hy scharrele der -

hanne, hij scharrelt, loopt op een won
derlijke manier (verder). 2. onpassel ijk, 
onwel. Hy wes ynienen (so) -, hij werd 
plotseling onpasselijk, onwel. 3. (als 
adv.) lelijk, erg, zeer (in ongunstige zin ). 
Wy lViene - ferdwiile, wij waren lelijk 
verdwaald . Do komste my - ieuwr 'I mad, 
je overrompel t me hier lelijk mee. - tiJ 
pal komme, lelijk, slecht te pas komen. 
Dat sil dy - opbrakke, dat za l je zuur op
breken, dat zul je bezuren, daar zul je de 
onaangename gevolgen van ondervinden. 

raat, [ra:t] s. m. , raten. Raat; raat, honing
raat. 

' raathonning, s.m. Raathuning; raatho
ning, ui t de raat gehaalde en voor con
sumptie toebereide honing. - } raatympe. 

'raatympe, s.m. Raathuning; raathoning, 
honing in de raat. - } raathonning. 

ra'barber, [rabarber] , [rabarbar] s.m. Ra
barber ; rabarber. 

rabbele'mint, [räbelamInt]; rapple'mint, 
[raplamInt] ; s.n ., -en. Rabbelemint(sje); 
rapplement, beri sping, standje, uitbran
der. fen in - j aan, iemand een standje, 
uitbrander geven. In - kreje, een standje, 
uitbrander krijgen. -> dageraad, stand
jen, utbrander. 

'rabbelje, [rabelja] v. , rabbele, rabbele. 
<Fr. :> Rabbelje. 1. babbelen, kletsen, 
snappen. 2. raffelen, vlug en eentonig 
spreken. 

'rachbeest, s.n. Rabbelbek, rabbelsek; rod
delaar, vuiltong. 

'rache, [raxa] v. , rachte, racht. Rabje; rod
delen, kwaadspreken (vgl. Fr. rache 'luid 
schelden, uitvaren'). 

'rachel, [raxal] s.m., -s. Rachel; rochel, 
fluim. # In - yn 'e strot hawwe, brouwen, 
brijen, met een keel-r spreken (wat in het 
Schiermonnikoogs ongewoon is). - } 
brauwe, iepeL. 

'rachelje, [raxalja] v., rachele, rachele. 
Rachelje; rochelen, fl uimen opgeven. 

rache'ree, [raxare:] s. m. Rabberij ; gerod
del, kwaadsprekerij . 

rad, [rat] s. n., -den [radan]. Rêd; rad (al-
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leen voorkomend in de vaste verbinding 
hierna en als tweede lid van de samen
stelling stjuerrad). In : len in - f eur de 
eigen drooie, iemand een rad voor ogen 
draaien, iemand bedriegen, foppen. 

'radyo, [ra:dijo:] s. m., - 's. Radio; radio. 
' r adyo-omrup, s. m. Radio-omrop; radio

omroep. 
'rafel, [ra:fel] s. m., -s. Raffel; rafel, los ge

raakte draad van weefsel. 
' rafelje, [ra: felje] v., rafele, rafele. Raffel-

je; rafelen. 
' raffel, s. m., - , roffel. 
' raffelje, v. , -> roffelje . 
' ragebal, [ra:ge]- ; 'raigebal, [rai ge]-; s.m. 

Reagebol ; raagbol , ragebol. 
raich, s.n. & s.f. , -> raige . 
raid, [rait] adj. & s. n. , -er [raider], -st. 

Read; rood. # Sà - as [ra idaz] in biet, 
farve, in kraal, in kraal, zo rood als een 
kreeft . In kap sà - as in beu hawwe, een 
kop al s een boei , een hoofd als vuur heb
ben . - , blued, hOle, kap . - , bei, jald, 
keul, klaiver, wyn, roodbosjen, roodfonk. 

' raidbei, s.f. Reade bei ; aalbes. -> bei. 
'raidbooien, adj . Readbaaien ; van rood 

baai. In - himd, een hemd van rood baai. 
'raidbosjen, -[bosjen] s. n., raidbosjes 

-[bosjes]; 'roodbosjen, [ro:dbosjen] s.n. 
« Ned.), roodbosj es [ro:dbosjes]. Read
boarstke; roodborstje, bepaald soort lij s
ter. -> aistewiinsfieuwl. 

raide'hieuwn, s. m. Reahûn ; rodehond, 
lichte besmettelijke ziekte. 

'raidfonk; 'roodfonk, [ro:t]- « Ned.); s. m. 
Readfonk; roodvonk. 

raid'hierich, -[hi.erex] adj. Readhierrich; 
roodharig. 

'raidich, [raidex] adj. Readich ; rodig. 
'raidkont, s.m. Holder; hommel, naam van 

een onderfamilie van de bijen. -> glysj e, 
iinefonder, swetskont, wytkont . 

raif, [rajf] s.n., raiven [rajven]. Reaf; knot, 
streng, gewonden en veelal ineengedraai
de bundel garen. In - j en, een knot, 
streng garen. In - optrale en ooftrale, een 
knot, streng opwinden en afwinden. -> 

knat. 
'raige, [rai ge] s. m., -n; raich, [rai x] s.u. 

& s.f., raigen [rai gen] (als s.n.), raige 
[rai ge] (al s s.f.) . Reach ; rag. -> fyn, teer. 

rakkedieuws 

'raigebal, s.m., - , ragebal. 
'raigefyn, adj . Reachfyn ; ragfijn. fyn. 
'raiger, [raiger] ; ' riiger , [ri :ger]; ' reiger, 

[n:.iger]; s.m. , -s. Reager; reiger. # Blau
we -, blauwe reiger. - , ie/raiger, ie/
schier. 

' raigje, [raigje] v. , raige, raige. <Fr.:> 
Reagje. 1. ragen, (met de raagbol) van 
spinrag en stof rei nigen. Wy wiene de 
komer oon 't -n, wij waren de kamer aan 
het ragen. 2. (hardh andig) verdrijven , 
verwijderen (in deze bet. altijd vergezeld 
van een bepaling die het punt aanduidt 
van waar verwijderd wordt). -> riere. De 
j onges sieten der yn 'e wooi en wezzen 
derwooi raige, de jongens zaten daar in 
de weg en werden (van die plaats) ver
dreven, verwijderd . Dat beeld is ut us 
tinken raige, dat beeld is uit ons denken 
gebannen. -> piiperaiger, schastienrai
ger. 

'raime, [raime] ([raim]- als eerste lid van 
samenstellingen, zie raimkantjen, raim
kLim, raimlappel, raimschaal) s. m. Rjem
me; room . - , tjok. 

'raimich, [raimex] adj . Rjemmich ; romig, 
roomachtig. 

'raimje, [raimje] v., raime, raime. Rjemje; 
romen , afromen, ontromen. -> oofraimfe. 

'rairnkantjen, s.n. Rjemkantsje; roomkan
netje. 

'raimkfun, s.m. Rjemkûm(ke); roomkom. 
'raimlappel, s. m. Rjemleppel (tsje); room

lepel. 
'raimschaal, s.f. Rjemskaal; roomschaal. 
rak, [rak] s.n ., -ken; 'rakke, [rake] s. m. 

<zeldz.>, -no Rak; rek; inz. voor: droog
rek, linnenrek. -> druchrak, klainrak. 

ra'ket, [raht], [reht] s.m ., -ten. Raket; 
raket. 

'rakjen, [rakjen] S. U., rakjes [rakjes]. 
Rokje; rokje. # Dat het syn - uftein, dat 
heeft zijn dienst gedaan (en is nu ver
sleten) (vgl. Ned. hij heeft een rokje uit
getrokken 'hij is sterk vermagerd'). -> 

rook. 
'rakke, s. m., -> rak. 
rakke'dieuws, [rakedi.!;Is] s. In : Op -, op 

goed geluk (vgl. Gronings op roakeldais 
'op goed geluk') . Waf op - dwaan, iets op 
goed geluk doen. Ook gebruikt als kaal 



rakken 

adv .: W)' binne der - op oof gien, wij zijn 
er op goed geluk op af gegaan. 

'rakken, [raken] s. m. , -s. Rekken ; reke
ning. In - bete/je, opmetje, een rekenin g 
beta len, opmaken. # - haude mooi, reke
ning houden met. Feur - fan , voor reke
nin g van, op kosten van. Wat f eur syn -
nimme, iets voor zijn rekenin g nemen , 
iets betalen. - Men fi int de - eeuwnder 
yn 'e sak, onder in de zak vindt men de 
rekening, laten blijkt pas hoe hoog de 
kosten (van een ondeneming) wel niet 
zijn. - , rakkening. 

rakken, - , rook. 
'rakkenbuek, s. n. Rekkenboek; rekenboek. 
' rakkening, [rakenuJ] s. m. <zeldz.>, -en. 

Rekken; rekening. # - haude mooi, reke
ning houden met. Feur - fan , voor reke
ning van, op kosten van. -> rakken, 
streep. 

'rakkenje, [rakenje] v., rakkene, rakkene . 
Rekkenje; rekenen. -n, rekenen (als 
schoolvak). De ben hewwe famneum -n 
haun , de IUnderen hebben vanochtend re
kenen gehad. # - op, rekenen op (vertrou
wen op; stellig verwachten) . 

'rakkenschap, -[sxap] s.m. Rekken skip ; 
rekenschap. # - dwaan, jaan fan, reken
schap geven, verantwoording afleggen 
van. 

'rakkensom, s.m. Rekkensom; rekensom. 
'rakkert, [rake(r)t] s. m., -s. Rakkert ; rak

ker, kwajongen , deugniet. 
ram, [ram] s. m. , -meI!. Raam ; ram (man

nelijk schaap; bepaald teken van de die
renriem). 

'rame, [ra:me] v., raamde, raamd. <Fr.:> 
Rame. I. stoten. Hy raamde it fan 'e tafel 
oof, hij stootte het van de tafel. 2. gri s
sen, met een snelle greep naar zich toe 
halen. Hy raamde nach gau in balt jen 
fan 'e schaal, hij griste nog gauw een 
krentenbol van de schaal. 3. een uitval 
doen naar, slaan naar. De kat raamde de 
mich, de kat deed een uitval , sloeg naar 
de mug. -> raam. 

'rame, [ra:me] v., raamde, raamd. Rûze; 
ramen, schatten . -> rieulVzje, schatte. 

' raming, [ra:mIIJ] s.m. , -en. Rûzing; ra
ming, schatting. 

' rammelaar, [ramela: r] s.m., -s. Rinkelbel ; 
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rammelaar, rinkelbel. - , rinkelbel. 
' rammelje, [rame lje] v. , rammele, rall1me

Ie. Rammelje; rammelen , ratelen . -> 

gnusse. 
' rammelrosk, [rame lrosk] s. m. Kochelpöt; 

iemand die veel kucht en hoest. 
ramme'nas, [ramenas] s. m., -sen. Ramme

nas; rammenas. 
ramp, [ramp] s. m., -en. Ramp; ramp. 
rample'sant, [ramplesant] s. m., -en. 

Ramplesant; remplaçant. 
ramt, s.n ., -> raamt. 
'rane, [ra:ne] v. "' , raande, raand. Rane; 

smelten . -> smeeulVte. 
rang, [d IJ] s. m. , -en. Rang; ran g, positie. 
'rangadder, s. m. Rangoarder ; rangorde. 
'ranglist, s.m. Ranglist; ranglij st. 
'rangnommer, s. n. Rangnûmer; rangnum-

mer. 
rank, [raIJk] s.m., -en. Rank; rank, kron

kel ige stengel. 
rank, [rruJk] adj. , -er, -st. Rank; rank 

(slank en fijngebouwd; weinig stabiel 
(van een vaartuig». -e schiipe, ranke 
schepen. 

ran'kyl, [raIJkil] adj. <zeldz.>. Krankyl ; 
vastberaden, resoluut. -> kran"'yl. 

rant'suen, [rantsü.en] s.n., -en. Rantsoen; 
rantsoen. 

rantsue'neerje, [rantsü(.e)nI.erje] v., rant
suenere, rantsuenere. Rantsoenearje; 
rantsoeneren. 

rap, [rap] adj. & adv. , -per, -st. Rap; rap, 
snel. # Rap mooi de mUlle wazze, <Fr.> 
rap mei de mûle wêze; rap, rad van tong 
zijn , welbespraakt zijn ; ook voor: er alles 
maar uit flappen, alles zeggen wat je 
voor de mond komt; ook voor: loslippig 
zijn , ni et goed kunnen zwijgen. -> flap
pe, rapmullich, red, ree. 

rap'mUIlich, -[mülex] adj . Rapmûlich ; rap, 
rad van tong, welbespraakt; ook voor: 
loslippig, niet kunnende zwijgen. -> rap. 

'rappe, [rape] v. , rapte , rapt. Roppe; ruk
ken , scheuren , wild trekken. In stnik ut 'e 
greeuwn -, een struik ui t de grond ruk
ken . It behang wes fan 'e mieuwre rapt, 
het behang werd van de muur gescheurd. 

rapple'mint, s. n., - , rabbelemint. 
rap 'port, [rapo(r)t], [repo(r)t] s.n. , -en. 

Rapport; rapport. 
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ras, [dis] s. n., -sen. Ras; ras. Dal beest is 
fan gued -, die koe is van een goed ras. 

' rasecht, adj . Rasecht ; rasecht. 
'raseil, s.n . Raseil ; razei l. 
' raskeum, [ras]- s. m. Roskaam ; roskam. 
'raskieme, [ras]- v. Roskamme; roskam-

men . 
rasp, [rasp] s.f., -eo Rasp; rasp (bepaald 

keukengereedschap; soort vijl). 
'raspe, [raspa] v. , raspte, raspt. Raspje; 

raspen (met een rasp fijn- of gladmaken; 
als een rasp klinken , een schurend geluid 
geven). 

'rasse, [rasa] v., raste , rast; 'rosse, [rosa] 
v., roste, rost. Rosse; rossen, terdege af
borstelen. 

'rassehaat, [rasa]- s.m. Rassehaat; rassen
haat. 

'rassuver, adj . Rassuver; raszui ver. 
rast, [rast] ; 'raste, [rasta] <zeldz.>; s.m. 

Rêst; rust. It eilaun is in eurd fan stilte 
en -, Schiermonnikoog is een oord van 
stilte en rust. # Yn -, in rust, rustend. Tà, 
tat - komme, tot rust komen . - haude, rust 
houden, (uit)rusten . len. mooi - Ziete, ie
mand met rust laten. Gin - yn 'e bonken 
hawwe, rust noch duur hebben , rusteloos 
zlJn . 

'rastbank, s. m. Rêstbank; rustbank. 
'rastdei, s. m. Rêstdei ; rustdag. 
'raste, [rasta] v., rastte , rast. Rêste; rusten. 

Jà is fannacht rast, <Fr.> hja is fannacht 
rêst ; <zeldz.> zij is vannacht overleden . 
--> hannegain, storve. Wal tà -n, wel te 
rusten. -+ genacht. # - op, rusten, steu
nen op. De fluer rast op acht stevige 
pellen, de vloer rust op acht stevige 
palen . Net - f eur .. . , niet rusten voor ... , 
net zo lang doorgaan tot ... In rastend 
kapteen, een rustend kapitein , een kapi
tein in ruste. 

'raste, s.m. , - , rast. 
' rasthUs, s.n. Rêsthus; rusthui s. 
' rastich, [rastax] adj. & adv., rastiger [ras

tagar], -st. Rêstich ; rustig. 
'rastplak, s. n.; 'rastplaats, s.m. & s.f. 

Rêstplak; rustplaats. 
rat, [rat]; rot, [rot] ; adj ., -ter, -st. Rottich ; 

rot, verrot. - weer, rottig weer, rotweer. 
--> rattich. 

rat, [rat]; rot, [rot] ; s.m. Rot; rot (het rot-

zijn ; pl aat waar iets rot is) . 
rat, s.f. & s. m., --> root. 
' ratelje, v., -+ rettelje. 

rauzer 

'ratgoos, s.f. & s.m. Rotgoes; rotgans. 
' rat je, [rat ja] v., ik ratje , dà rateste [r:):tas

ta], hy rate [D:ta], H0', je, jimme, jà 
rat je; rate , rate. Rotsje; rotten , verrotten . 

'ratse, [ratsa] v., ratste , ratst. Rûtse; roet-
sjen , glippen. 

ratste, -+ riede. 
rat(te), --> riede. 
'rattelje, v. , rettelje. 
'rattich, [ratax] adj ., rattiger [ratagar] , -st ; 

'rottich, [rotax] adj. , rottiger [rotagar] , 
-st. Rottich; rot, rottig, verrot. --> rat . 

rau, [ra .k1] adj ., -wer, -st . Rau; rauw; ook 
voor: ruw, onstuimig (van het weer). -
flaask , rauw, niet toebereid vlees. -we 
griente, rauwe, niet gekookte groente. In 
-wen stim, een rauwe, onaangenaam klin
kende stem. - weer, ruw, onstuimig weer. 
# Sà - as spak, <Fr.> sa rau as spek; erg 
rauw (van de stem); zeer openhartig, on
verbloemd. --> ree. 

'raukast, s. m. Raukost; rauwkost. 
'raundel, [ra.k1ndal] s.m. & s.n. <zeldz.>, 

-s. Rane; rand. In smal/en -, een smalle 
rand. It watter spulke, strûpt ieL/wr de -, 
de omer strupt tat ieuwr de -, het water 
stroomt (zachtjes) over de rand (van de 
emmer). In wolk mooi silveren. -s, een 
wolk met zil veren randen. 

'raunsel, [ra.k1nsal] s.m., -s. Ran sel; ransel. 
IJl soldaat mooi in - op 'e rech, een sol
daat met een ransel op zijn rug. # Ien op 
syn - jaan, iemand op zijn ransel geven, 
iemand een pak slaag geven. Op syn -
kreje, op zijn ran sel krijgen , een pak 
slaag krijgen. 

'raunselje, [ra.k1n salja] v. , raunsele , rau/1.
sele. Otbruie, öfdekke; afranselen , af
rammelen, afrossen, een duchtig pak slaag 
geven . -+ oofn.agelje, oofraunselje, rin
gelje, tichelje. 

'rauwens, [ra.k1an(t)s] s.m. Rauwens; rauw
heid; ook voor: ruwheid, onstuimigheid 
(van het weer). 

'rauze, [ra.k1za] v., rausde, rausd. Rauze; 
rauzen, snel en woest rijden. 

'rauzer, [ra .k1 zar] s.m., -s. Rauzer; rauzer, 
wie raust. 
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'rauzer, s. n1., - ) rieu..,vzer. 
' raze, [ra:za] V. , raasde , raasd. Raze; ra

zen; in z. voor: bulderen (van de bran
ding, zee, storm, wind). De brauning, de 
see, de stann, de wiin raast, de branding, 
de zee, de storm , de wind raast, buldert. 
It watter raast, het water raast, zingt (a ls 
het begint te koken). - , bere, boldelje, 
klonderje. 

' razend, [ra:zant] adj . Razen(d); razend, 
woedend. 

razer'nee, [ra:zarne:] s. m. Razernij ; razer
niJ. 

rea'geerje, [re:jagI.arja] , [re:jagI.alja] V., rea
gere, reagere. Reagearje; reageren. # -
op, reageren op. 

re'aksje, [re:jaksja] s.m., -s. Reaksje; reac
ti e. 

re'bat, [rabat] s.n ., -ten. Rabat ; rabat, ge
plooide of van franje voorziene strook, 
valletje. 

re'byntjen, [rabintjan] s. n., rebyntjes 
[rabintjas] . Robyntsje; kneu , soort sijsje. 
- , toornrebyntjen. 

re'bUIje, [rabülja] s.m. Reboelje; situatie of 
tijd van opstootjes en onrust. 

rech, [rex] s.m. , reggen [regan] . Rêcb; rug. 
In krummen, jochten -, een kromme, 
rechte rug. De - fa n in jas, in stuel, de 
rug van een jas, een stoel. # After de -
wazze, achter de rug, afgelopen , voorbij 
zijn. Wat af ter de - hawwe, iets achter de 
rug hebben , iets gebad hebben. len yn 'e -
oonfale, iemand in de rug, van achteren 
aanvallen. De wiin yn 'e - hawwe, <Fr.> 
de wyn yn 'e rêch hawwe; de wind mee 
bebben, voor de wind hebben. In sak ie
pels op 'e - nimme, een zak aardappelen 
op de rug gaan dragen. In sak iepels op 
'e - hawwe, een zak aardappelen op de 
rug dragen . In breden - hawwe, een brede 
rug hebben (veel kunnen verdragen; zich 
niet storen aan wat de men sen zeggen). 
Mooi de krumme - sitte, <Fr.> jin de rêch 
(yn) stikken hälde; in angstige spanning 
zitten. De - stiif haude, het been stijf 
bouden, voet bij stuk houden , niet toe
geven. -> fuet . fen de - tokere, iemand de 
rug toekeren , n iets meer met iemand te 
maken willen hebben . -> Evert, krumte, 
rich, slach, feruch. 
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rêch, [re: x] s. t, , êch. 
'rechbonke, s.m. Rêchbonke: ruggengraat. 

- , reggegraaf. 
'rechfin, s.f. Rêchfin ; rugvin . 
'rechJeuning, s.m. Bekling; rugleuning. 
' rechsak, s. m. Rêchsek; rugzak. 
' reehspak, s.n. Spek fan 'e rêch; spek van 

de rug. 
red, [ret] adj . & adv., -der [redar], -st. Rêd; 

rad, snel, vlug. De tjellen drooie -, de 
wielen draaien snel. Do moste net so -
prafe, je moet niet zo rad, snel , vlug pra
ten. It sil oongain, wa wet ho - al, het 
gaat gebeuren , wie weet hoe gauw, snel , 
spoedig al. # - mooi de mulle wazze, -fan 
tang wazze, rad, rap van tong zijn , wel
bespraakt zijn ; ook voor: er alles maar 
uit fl appen, alles zeggen wa t je voor de 
mond komt. -> flappe, rap, reddenvylen, 
ree. 

re'daksje, [radaksja] s.m., -s. Redaksje; 
redactie. 

redak'teur, [re.däktö.ar] , [re.daktö.ar] s. m. , 
-s. Redakteur; redacteur. 

'redde (dy), [reda] v. , redde, red. (Jin) rê
de; (zich) redden. In minskelivven -, een 
mensenleven redden. De opfarenden 
kûene alegerre red wezze, de opvarenden 
konden allemaal gered worden. De 
meeuwn wie net mair to -n, de molen was 
niet meer te redden, de molen ging ge
heel verloren (bijv. door brand). Wy red
de it wal, <Fr.> wy rêde it wol; wij spe
len het wel klaar , wij slaan ons er wel 
door. Dat redde jimme net, <Fr.> dat rê
de jimme net; dat lukt jullie niet. Jà bin
ne mooi-ineeuwr red, <Fr.> hja binne 
mei-inoar ret; zij zijn met elkaar gehol
pen. # Dy -, zich redden , zicb erdoor 
slaan . Der is niks to -n, <Fr.> der is neat 
te rêden; er is niets aan de hand. 

'reddens, [redan(t)s] s.m. Rêdens; radheid, 
snelheid, vlugheid. 

' redder, [redar] s.m., -s. Rêder; redder. 
redder'wylen, [redarvilan] adv. 1. Fuort

endalik; onmiddellijk, terstond. -> fut, 
(fu f)ynienen. Jimme motte - tus komme , 
jullie moeten onmiddellijk thuis komen. 
2. haJje-trawalje; hals over kop, in aller 
ijl , overhaast. -> ha/jetrewalje, hals, 
hupSfUps. Jà binne - de daar ût rake, zij 
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hebben hals over kop het huis verlaten. 
3. <zeldz.> ûnderwyl(s), ûnderwilen(s); 
ondertussen, intussen , onderhand. -> 

eeuwndertlVisken, eeuwndenvyl, wylens, 
yntiid. 4. <zeldz.> rêd; rad, snel, vlug. - } 
fl uch, ga u, red. 

' redding, [n:dltJ] s.m. , -en. <Fr.:> Rêding. 
1. het redden of gered-worden. 2. alles 
wat men nodig heeft in de huishouding 
of voor het werk (om zich te kunnen red
den). 

'reddingbeut, s.f., - } reddingsbeut. 
' redding(s)beu, s.f. Rêdingsboei ; red

ding(s)boei. 
'reddingsbeut; 'reddingbeut; s.f. Rêdings

boat; reddingsboot, reddingboot. 
'redding(s)hós, s. n. Rêdingshûs; red

ding(s)huis, botenhuis van de reddings
boot. 

'redding(s)maatschappee, s.m. Rêdings
maatskippij ; redding(s)maatschappij. 

'redding(s)werk, s.n . Rêdingswurk; red
ding(s)werk. 

'redding(s)wezen, s. n. Rêdingswêzen; red
ding(s)wezen. 

'rede, [re:da] s.m., -s. Rede; rede. 1. ratio, 
begrips- en onderscheidingsvermogen. 2. 
redevoering. In - haude, een rede hou
den. # len yn 'e - fale, iemand in de rede 
vallen, iemand in zijn spreken onderbre
ken. 

' redefuering, -[fü.arltJ] s.m., -en. Redefie
ring; redevoering. 

' reden, [re:dan] s.m., -en (alleen in bet. 1). 
<Fr. :> Reden. 1. reden (beweeggrond, 
drijfveer; argument) . 2. in : len to - stain, 
<Fr.> immen te reden stean ; iemand te 
woord staan. # Der heste gin - feur, daar 
heb je geen reden voor. Om de iene af 
eeuwre -, om de een of andere reden . 
Sonder -, zonder reden , zonder grond. 
Net sonder -, niet zonder reden , op goede 
gronden . Dit is de -, dat ... , dit is de re
den, dat ... , hierom ... 

rede'naasje, [re:dana:sja] ; ridde'naasje, 
[rIdana: sja]; s.m. , -s. Redenaasje, ridde
naasje; redenatie, redenering. 

rede' neerje, [re: danI.arja] v., redenere, 
redenere; ridde'neerje, [rIdanI.arja] v. , 
riddenere, riddenere. Redenearje, ridde
nearje; redeneren . 

reed 

rede'nering, [re:danI.arltJ] ; ridde'nering, 
[rldanl.arltJ]; s.m., -en. Redenearring, 
riddenearring; redeneri ng, redenatie. 

' redenryk, adj . Redenryk; rederijk, woor
denrijk, welbespraakt. 

'reder, [re:dar] s.m., -s. Reder; reder, 
scheepsexploi tan t. 

rede'ree, [re:dare:] s.m., -ën. Rederij ; re
derij. 

'rederyker, -[rikar] .m ., -s. Rederiker; re
derijker. 

'rederykerskomer, s.m. Rederikerskea
mer; rederijkerskamer. 

re'diis, [radi: s] s.m., rediizen. [radi:zan]. 
Radys; radijs. 

'redsum, [n:tsam] adj. , -er, -st. Redsum ; 
redzaam, bedreven , handig. 

ree, [re:] s. m. Ree; ree, rede, (min of meer 
beschutte) ankerplaats. De schiipe leze 
op 'e -, de schepen liggen op de rede. 

ree, [re:] adj . Ree; gereed, klaar. 
ree, [re:] adj ., rejer, -st. Rij; veel gebrui 

kend of verbruikend. Jo is nachal -, zij 
gebruikt, verbruikt veel van het genoem
de (bijv. suiker of zout). -> sliinder. 

ree, [re:] adj. & adv. , rejer, -st. Rêd; rad, 
snel, vlug. # - fan. tang wazze, rad, rap 
van tong zijn , welbespraakt zijn; ook 
voor: er alles maar uit flappen , alles zeg
gen wat je voor de mond komt. -> flappe, 
rap, red. 

ree, [re:] adj . <zeldz.>. Rie; rauw. - flaask , 
rauw, niet toebereid vlees. Reje griente, 
rauwe, niet gekookte groente. -> rau. 

reeeh, [re:x] s. m. (alleen voorkomend in 
enkele vaste verbindingen). Regel; regel 
(vg!. de vorm rich naast riigel). # Der 
mot - yn in hushauding wazze, er moet in 
een gezin regel heersen. Fan 'e - wazze, 
<Fr.> fan 'e regel wêze; uit zijn gewone 
doen zijn. Yn 'e -, in de regel, doorgaans, 
gewoonlijk. - } regel. 

reed, [re:t] s.m., reden [re:dan], redens 
[re:dan(t)s] <zeldz.> (vg!. Fr. redens 
'schaatsen'). Reed; schaats. # Op reden, 
op schaatsen, schaatsend. Op reden is it 
fole kotser, op schaatsen is het veel kor
ter. Hy is deze winter nach net op reden 
wein, <Fr.> hy hat fan 't winter noch net 
op redens west; hij heeft deze winter nog 
niet geschaatst. - } fet, reerone. 
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reed 

reed, [re:t] s. f. , rede [re:da]. <Fr. :> Reed. 
1. (al dan niet verhard ) wagen pad. - ) 
wooinspaid. 2. wagen pad in schuur (al
leen voorkomend als eerste lid van de sa
menstelling reedsdaar). 3. voer, wagen
vracht (hooi ). ) f eeuwr, weide. In - hai, 
een voer hooi. In dûbbel -, een dubbele 
voer hooi. 

' reedlik, [re:dlak] adj. & adv. Ridli k; re
delijk, behoorlijk. In -en Pl} /S , een rede
lijke, billijke, schappelijke prijs. Hy wie -
gau wierom, hij was redelijk, behoorlijk, 
tamelijk snel (weer) terug. - ) rillegau . 

'reediuegje, v. ~ . Weidloegje; het losse 
hooi tot een keurige voer (reed) optassen 
(op de oude boerenwagen). De bieuwr 
wûe sa/m j eeuwst -, de boer wilde zelf bet 
liefst reedlûegje. 

reeds'daar, s.f. Reedsdoar; (grote) schuur
deur, inrijdeur van een scbuur (die toe
gang geeft tot de reed). -> haifaksdaar, 
reed. 

reef, s.m. , - ) rif. 
reek, [re:k] s.m. Reek; rook. De - ut 'e 

schastien, f an in segaar, de rook uit de 
schoorsteen , van een sigaar. # Eeuwnder 
de - fan , onder de rook van , in de nabij
heid van. Yn - opgain, in rook opgaan, 
vervliegen (van hoop, verwachtingen). 
Do kiste hier de - wa/ snej e, men kan 
hier de rook wel snijden, er hangt in dit 
vertrek een dikke rookwalm (door bet ve
Ie roken). - ) rikkelich, wooie. 

' reekwolk, s.m. Reekwolk; rookwolk. 
reel, [re:l] s.m. (vrijwel uitsluitend in het 

meervoud), -s. Reel; rail. De -s, de rail s. 
reep, [re:p] s.m., repen. Reep; reep. 1. lan

ge en smalle strook (alleen voorkomend 
als tweede lid van de samenstelling 
stjûerreep). 2. touw (a ll een voorkomend 
als tweede lid van de samenstellingen 
beureep en fa /reep) . 

reer, [rLar] s.m. In : Dy, ien in - om 'e hole 
jaan, vl uchtig zijn , iemands gezicht was
sen. - ) f eech, f ooie, sleek, streek. In - om 
'e daar dwaan, het rondom het hui s 
vluchtig even aanvegen . 

'reerone, [re:]- v., reeroo/1de, reeroond. 
Reedride; schaatsemijden, schaatsen. - ) 
reed, riide. 

'reeroonder, -[ro:ndar] s.m., -s. Reedrider; 
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schaatsenrijder, schaatser. - ) riider. 
'reeroondersweer, [re:ro: nda(r)z]- s.n. Ri

derswaar ; schaatsweer, weer geschikt om 
te schaatsen. 

reers(d(e)), - ) rere. 
rees, [re:s] s.m. Race; race. 
' reesbaan, [re:z]- s. m. Racebaan; race-

baan. 
' reesfyts, [re:s]- s.f. Racefyts: racefi ets. 
reeuw, [n:.y] s.n., -en. Rip; rui f. -> rip, nif. 
reeuw, [n:.yJ; rieuw, [ri .y] (a lleen in bet. 

1); s. n. ~ . <Fr. :> Reau. L gereedschap, 
werktuig(en). - ) ark, bieuwrereeuw, ge
reedschap . 2. gespuis, gepeupel , rapaille. 
# 1/1 aud -, een kreng van een wijf (vgl. 
Fr. in yn strumint 'een kreng van een 
wij f) 

reeuw, [n: .y] ; 'reeuwe, [n:.ya] <zeldz.> ; 
s. m. Rou(we); rouw, (toestand van) 
droefh eid over iemands dood. # Yn 'e -
wazze, in de rouw zijn , rouwen. 

reeuw, [n:.y] s.m. Rouwe; roof, korst op 
een wond. -+ behiizelje. 

'reeuwbjaun, s. m. Rouban; rouwband. 
'reeuwbrief, s.m. Roubrief; rouwbrief. 
'reeuwe, [n:. ya] v., reeuwde, reeuwd. Rou-

je; rouwen, in rouw zijn . # - om, rouwen 
om, over. 

'reeuwe, s.m. , - ) reeuw. 
'reeuwgUed, s.n. Rouguod; rouwgoed, rouw

kleding. - ) reeuwk/aine. 
'reeuwich, [n:.yax] adj. Rouwich ; rouwig. 

# Hier af der net - om wazze, ergens niet 
rou wig om zijn , ergens geen spijt van 
hebben . 

'reeuwkaart, s.m. Roukaart; rouwkaart. 
'reeuwkaip, s.m. Roukeap; rouwkoop, be

rouw over een bepaa lde koop. In - haw
we, een rouwkoop hebben, berouw over 
een bepaalde koop hebben. 

'reeuwklaine, s.plur . Rouklean; rouwkle
ding. - ) reeulVgûed. 

'reeuwkleed, s.n. Roukleed; rouwkleed. 
'reeuwkomer, s.m. Roukeamer; rouwka

mer. 
reeuwn, [n:. yn] adj ., adv. & s. n. (alleen in 

de verbinding yn 't reeuwn), -er, -st. Rûn ; 
rond. In -en fo rm, een ronde vorm. In -
rafel, een ronde tafel. It ly! stie -, de buik 
staat rond, bol (t. g.v. het vele eten). In -
getal, een rond , mooi afgerond getal. It 
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lVie in -en man, het was een ronde kerel , 
het was iemand die met iedereen oprecht 
en openh arti g omging. Dat wil er - erkin
ne, dat wil hij rond, ronduit, zonder om
wegen erkennen. - troch de see beslar
ten, rondom, aan alle kanten door de zee 
omsloten. Jà keurje it darp -, jà gaie 
datp -, zij wandelen door het dorp (lang 
de streken). It straun - keurje ~ , een 
wandeling maken, eerst over het Aister
bunspaid (Westerburenpad) naar het 
strand, daarna een eind noordwaarts 
langs het strand, en ten slotte weer via de 
Badwooi (Badweg) naar het dorp terug; 
er werd aldus een klein rondje gemaakt 
(waardoor ook oud(er)e mensen deze 
wandeling goed konden maken). Trooi 
keer - om Folkerts schûn, drie keer Fol
kerts schuur in het rond, drie keer rond
om Folkerts schuur (regel uit een bekend 
Schiermonnikoger liedje). # By ... -, - , 
by. Yn 't -, in het rond. -> reeuwnte. Yn 't 
- drooie, in het rond draaien , ronddraai
en. - , reeuwndrooie. Yn 't - keurje, rond
wandelen, her en der, zonder bepaald 
doel wandelen . - , reeuwnkeurje. Yn 't -
sjain, in het rond kijken , om zich heen 
kijken . - , reeulVnsjain. Yn in ieuwre is 
men it darp yn 't -, in een uur ben je door 
het gehele dorp gelopen, gewandeld . DIe 
plakken yn 't -, alle plaatsen, dorpen in 
het rond, in de omtrek. Fier yn 't -, <Fr.> 
fier yn 't rûn; tot in de verre omtrek. De 
tjarkeklak is fier yn 't - tà heren, de kerk
klok is tot in de verre omtrek te horen. 
leulVral yn 't -, <Fr.> oeral yn 't rûn ; aan, 
naar alle kanten , overaL -> by, om. 

reeuwn, - , rieuwe. 
'reeuwnbringe, onregelm.v. Ombringe; 

rondbrengen, bezorgen. 
'reeuwndrooie, v. Yn 't rûn draaie; rond

draaien . -> reeuwn. 
'reeuwndsel, [n:. !"mtsal] s. n., -s. Lyts kam

rêd; rondsel, klein tandwieL 
'reeuwndwylje, v. Omdwylje, ondwelmje; 

ronddolen, ronddwalen. -> omdwylje. 
'reeuwnens, [n:.lJnan(t)s] s.m. Rûnens; 

rondheid . 
'reeuwnfjain, onregelm.v. Omfleane; rond

vliegen, omvliegen. -> omfjain. 
'reeuwnfraach, s.m. Omfreegjen; rondvraag. 

reeuwnte 

' reeuwnfrosselje, v. Omskeuvelje, 
skaaie; rondscharrelen, zonder 
rondlopen . -> omfrosselje. 

'reeuwngain, onregelm.v. Omgean; 
gaan. 

om
doel 

rond-

reeuwn'gair, adj . & adv. <zeldz.>. Rûn
gear; krom van gestalte of houding. De 
rech is him -, <Fr. > de rêch is him rûn
gear ; hij heeft een kromme, gebogen rug. 
- sitte, <Fr.> rûngear sitte; in elkaar ge
doken zitten. 

'reeuwnje, [n:. lJnja] v., reeUlVne , reeulVne . 
Rûnje; ronden. 

'reeuwnlieuwre, v. Om jin hinne loere; 
rondloeren. 

'reeuwnrnózje, v. ~ . Ommuozje; omtreu
zelen, treuzelend, besluiteloos rondlopen. 

reeuwn'om, adv. Rûnom; rondom, aan alle 
kanten,overal. -> wech-ende-lVeer. 

'reeuwnreis, s.m. Omreis; rondreis. 
'reeuwnriide, onregelm. v. Ornride; rond

rijden , her- en derwaarts rijden. - , om
riide. 

'reeuwnrone, v. Olminne; rondlopen, her
en derwaarts lopen. - , omrone. 

'reeuwnschoppe, v. Omtraapje; rondtrap
pen . Yn 'e degels, mode -, in de scherven, 
modder rondtrappen . 

'reeuwnschrieuwen, -[sxri .lJan] s.n., -s. 
Omskriuwen ; rondschrijven, circulaire. 

'reeuwnseze, onregelm. v. Omsizze; rond
zeggen, aan iedereen zeggen (inz. ie
mands overlijden) . -> omseze. 

'reeuwnsjain, onregelm.v. Om jin hinne 
sjen; rondkijken, rondzien . -> reeuwn. 

'reeuwnsjeeuwe, v. Omsjouwe; rondsjou
wen, her- en derwaarts sjouwen. -> om
sjeeuwe. 

'reeuwnstreuje, v. Utstruie, op 'e lappen 
bringe; rondstrooien (van praatjes). 
Praatjes -, praatjes rondstrooien. 

'reeuwnstrtinne, v. Omstrune; omzwer
ven, rondzwerven. -> omstrûllne. 

'reeuwnswalkje, v. Omswalkje; rondzwal
ken, rondzwerven ; ook voor: rondslente
ren . - , omslValkje. 

' reeuwntaaste, v. Omtaaste, om jin hinne 
taaste; rondtas ten, her- en derwaarts tas
ten . -> taaste. 

'reeuwnte, [rE.lJnta] s. m., -no Rûnte; rond
te. # Yn 'e -, in de rondte. -> reeuwn. 



reeuwn-ut 

'reeuwn-ut, adv. Rûnut , plan-ut; ronduit, 
rondweg, zonder omwegen , onver
bloemd. (Ien) - \Vat seze, (iemand) rond
uit, onverbloemd iets zeggen. Wat - er
kinne, iets ronduit, voluit erkennen. Wat 
- tàjaan , iets ronduit, volmondig toege
ven. - ) plan-ut, nier-ut. 

'reeuwnwarje, -[varja) v. *. Omwaarje; 
rondwaren. Der ware al wat hestichs 
reeUlVn, er waart al iets van de herfst 
rond, het wordt al wat herfstig. Ieuwr it 
laun ware al/ene it tjoster reeuwn, over 
het land waarde slechts het duister rond. 
---> warje. 

' reeuwtiid, s.m. Routiid; rouwtijd. 
'reeuwtjinst, s.m. Routsjinst; rouwdienst. 
reezje'mint, [re:zjamInt] s. n., -en. Rezji-

mint; regiment. 
re'frein, [rafn:. in] s. n., -en. Refrein ; re

frein. 
re'geerder, [ragI.a(r)dar]; re'geersder, 

[ragI.azdar] <zeldz.>; s. m., -s. Regear
der; regeerder. 

re'geerje, [ragI.arja] v., regere, regere; 
re'gere, [ragI.ara] v. <zeldz.>, regeersde 
[ragI.azda] , regeers(d) [ragI.as(t)]. Re
gearje; regeren. # - ieuwr, regeren over. 

regeers(d(e)), ---> regere. 
re'geersder, s.m., - ) regeerder. 
'regel, [re:gal] s.m., -s. Regel; regel (de ge

wone orde der dingen ; voorschrift; richt
snoer) . # Yn 'e -, in de regel, doorgaans, 
gewoonlijk. Nooi de -, naar, volgens de 
regel. - ) reeeh, regels. 

'regeling, [re:gallIJ] s. m., -en. Regeling; 
regeling. 

'regelje, [re:galja) v., regele , regele . Re
gelje; regelen. 

'regeljocht, adj. & adv. Streekrjocht; re
gelrecht, rechtstreeks. 

'regelmiet, s.m. Oarder; regelmaat. 
regel'mietich, -[mi.atax] adj. & adv. 

Regelmjittich, geregeld; regelmatig. 
'regels, [re:gal(t)s] s.plur. (alleen in com

binatie met het art. de). Regels; regels, 
maandstonden, menstruatie. De - hawwe, 
de regels, de maandstonden hebben, 
menstrueren . regel, saken. 

'regenskJeed, [re:gans]- s.n. t. Regens
kleed , reden(s)kleed; rouwdoek die vroe
ger door vrouwen op begrafenissen ge-
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dragen werd (de doek was van fraaie, 
zwarte stof met een ingeweven bloem
patroon vervaardigd, was vierkant van 
vorm, mat ongeveer 1,3 meter bij 1,3 
meter en werd diagonaa l gevouwen). 

re'gere, v., ---> regeerje . 
re 'gering, [ragl.arlIJ] s.m., -eli . Regearing; 

regenng. 
'reggegraat, [n:ga]- s.f. Rêchbonke; rug

gengraat. ---> rechbonke . 
'reggelings, adv., ---> reggels. 
'reggels, [n:gal (t)s); 'reggelings, [n:ga-

14J(k)s] ; adv. Beklings, efterstebek; rug
gelings, naar de kant van de rug. l à fue l 
- afterieuwr, zij viel ruggelings ach
terover. 

'reggemarch, [n:ga)- s.n. Rêchpiid ; rug
genmerg. 

re'gint, [ragint] s.m. , -en. Regint; regent. 
re 'gister, [ragistar] s. n. , -s. Register ; re

gister. 
re 'gisterhege, s.m., ---> Iygusterhege. 
regle'mint, [re:glamlnt] s.n ., -en. RegIe

mint ; reglement. 
reid, [n:. it] s.n. & s.m., -en [n:. idan] (al

leen als s.m.). Reid; riet. 1. (als s.n.; 
stofnaam) tot de grassen behorende plan
tensoort. ---> bane. 2. (als s.m. ; soort
naam) <zeldz.> rietstengel. ---> reide. # 
De -en, <Fr.> de reiden; het riet. Spaans 
-, Spaans riet, rotan. 

'reide, [n:. ida] s.m., -11. Reid; riet, riet
stengel. # De -n, <Fr.> de reiden; het 
riet. ---> reid. 

'reiden, [n:. idan] adj . Reiden; rieten, van 
riet. In - dak, een rieten dak. 

'reidgoos, s.f. & s.m. Wink; rietgans. 
'reidhin, s.f. Reidhintsje; waterhoen. ---> 

watterhin. 
'reidkrage, s.m. Reidseame; ri etkraag. 
'reidJaun, s.n. Reidlan; rietland. 
'reidmosk, s.f. Reidmosk; rietgors, riet-

mus, rietvink, grote karekiet. 
'reidsjonger, s.m. Reidsjonger; rietzanger. 
'reidsUkker, s.m. Reidsûker; rietsuiker. 

tuer. 
'reiger, s.m. , - ) raiger. 
rein, [n:. in] adj . Rein; rein. # Net yn 't -e 

komme, <Fr.> net klearkomme; niet 
kloppen. 

'reinigje, [n:.inagja] v., reinige, reinige. 
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Reinigje; reinigen. 
reis, en:. i s] s.m., reizen [n:. i zan]. Reis; 

reis. # Op - gain, wazze, op reis gaan , 
zijn. In (gatten) - met je , een (grote) rei s 
maken. -> schuelreisjen. 

'reis, [n:.is] ; 'es, [as]; 'ris, [rls]; adv. Ri s; 
eris, rei , eens, een keer. Is der ien dy't 
dat aude eilander fersjen - feur my op
schrieulVe lVii ?, is er iemand die dat oude 
Schiermonnikoger rijmpje eens, een keer 
voor mij op wil schrij ven? Ried -, wat is 
dat ?, raad eens, wat is dat? Kaam er hier 
maar -, kwam hij hier maar eens. Ne 
moste - here, nu moet je eens horen. # 
Der wie - ... , er was eens ... -> dan, faak, 
gau, nach, ne, wal. 

'reisber, en:. i zbar] adj. Reisber; rei sbaar. # 
- weer, reisbaar weer, geschikt weer om 
bij te rei zen. In -en man, <Fr.> in reisber 
man; een man die reist. 

' reisferhaal, s.n. Rei sferhaal; rei sverhaal. 
' reiskasten, s.plur. Reiskosten ; rei skosten . 
'reistas, s.f. Reistas; reistas. 
'reizgje, v., -> reizje. 
'reiziger, [n:.izagar] s. m., os. Reizger; rei

ziger. 
' reizje, [n:. izja] v., reize, reize; 'reizgje, 

en:. i zgja] v., reizge, reizge. Reizgje; rei
zen . 

re'jaal, [raja:l] adj . & adv., -der, -st. 
Royaal ; royaal. 

rek, [n:k] s. m. Rek; rek, elasticiteit. De - is 
ut it elastyk, de rek is uit het elastiek. 

rek, [n:k] s. m. Rik; (lange) afstand die 
men af moet leggen om iets te kunnen 
reiken . It is in helen - om by ja klak ta 
kommen, <Fr.> it is in hiele rik om by dy 
klok te kommen; je moet heel ver reiken 
om bij die klok te komen . 

'rekber, [n:gbar] adj . Rekber; rekbaar, 
elastisch. 

' reke, [re:ka] onregelm. v., ik reek, da rik
ste [rIksta] , hy rikt [rIkt], wy, je, jimme, 
jà reke; rikte [rIkta] , rikt. Rikje (in bet. 1 
en 2), smoke (in bet. 3); roken. 1. rook 
van zich geven. It fjuer, de schaslien, de 
segaar rikt, het vuur, de schoorsteen, de 
sigaar rookt. 2. verduurzamen door in de 
rook te laten hangen (van vis en vlees) . 
De fisk, it f1aask wedt rikt, de vis, het 
vlees wordt gerookt. - , rikflaask. 3. (als 

remoerich 

genotmiddel ) de rook van brandende ta
baksproducten inzuigen en uitblazen. In 
segaar, piip -, een sigaar, pijp roken . Ja 
rikt net, zij rookt niet. -> rekel je, ryne, 
wooie. 

'rekelje, [re:kalja] v., rekele , rekele; ' rik
kelje, [rikalja] v., rikkele, rikkele. Utrik
je; ui troken , met rook verdrijven . Knii
nen ût it haal -, konijnen uitroken , met 
rook uit hun hol verdrijven . -> reke, 
utrekelje. 

'reker, [re:kar] s.m. , os. Rikker (in bet. 1), 
smoker (in bet. 2); roker. 1. wie vi s, vlees 
rookt. 2. wie tabaksproducten rookt. 

reke'ree, [re:kare:] s. m., -ën. Rikkerij (in 
bet. I ), smokerij (in bet. 2); rokerij . 1. 
inrichting waar vis, vlees gerookt wordt. 
2. rookwaren, wat men kan roken. Hier 
is -, hier is iets te roken . 

'rekke, [n:ka] v. , rekte, rekt. Rekke; rek
ken, langer maken of worden. It elastyk 
is rekt, het elastiek is gerekt. Hy siet ta 
gap jen en ta on, hij zat te gapen en zich 
uit te rekken (als teken van slaap en/of 
verveling). 

'rekke, [n:ka] v., rekte , rekt. Rikke; reiken . 
Da maste net sa heich -, je moet niet zo 
hoog reiken . 

' rekkelje, v., -> reukelje. 
'rekker, [n:kar] s. m., os. Rekker, sweefan

ger; beugel, half cirkelvormig gebogen 
stuk ijzerdraad onder aan de steel van de 
zeis dat ervoor zorgt dat het afgemaaide 
gras een min of meer regelmatig zwad 
vormt. 

re'klame, [rakla:ma] s. m. Reklame; recla
me. # - met je (Jeu r), reclame maken 
(voor). 

'rekstook, s.m. Rekstok; rekstok. 
re'laas, [rala:s] s.n. Relaas; relaas. 
re'laasje, [rala:sja] s.m., os. Relaasje; rela-

tie. 
'reling, [re:lllJ] s.m., -en. Reling; reling. 
'relletjen, [n:latjan] s. n. , relletjes [rda

tjas]. Opskuor; relletje, oploop, opstootje. 
rem, [n:m] s.m. , -men. Rem ; rem. 
'remme, [n:ma] v., remde, remd. Remje; 

remmen. 
re'moer, [ramu.ar] s.n. Rumoer; rumoer. 
re'moerich, [ramu.arax] adj. Rumoerich ; 

rumoerig. 



renet 

re'net, [ram:t] s. m., -ten. Ringenet: renet, 
renetappel. 

repe'raasje, [re:para:sja], [rIpara:sja] s. m., 
-s. Reparaasje; reparatie. 

repe'reerje, [re:parI.arja] , [rIparI.arja] V. , 

reperere, reperere . Reparearje; repare
ren . 

repe'teerje, [re:patI.arja] , [rIpatI.alja] V. , 

repetere, repetere. Repetearje; repeteren . 
repe'tysje, [re:patisja] , [rIpatisja] s. m., -s. 

Repetysje; repeti tie. 
'reppe (dy), [repa] V., repte, rept. (Jin) 

reppe; (zich) reppen. 
'rere, [rI.ara] V. , reersde [rI.azda] , reers(d) 

[rLas(t)]. <Fr. :> Ri ere. 1. roeren, door
een bewegen , dooreenmen gen (van 
(vloei)stoffen ). -> riere. 2. (hardhandig) 
verdrijven , verwijderen (in deze bet. al
tijd vergezeld van een bepaling die het 
punt aanduidt van waar verwijderd 
wordt) . -> raigje. De jonges sieten der yn 
'e waai en wezzen derwaai reersd, de 
jongens zaten daar in de weg en werden 
(van die plaats) verdreven, verwijderd. # 
Dy -, zich roeren , zich weren. 

resel'taat, [re:salta:t] , [rIsalta:t] s.n., reseL
taten. Resultaat; resultaat. 

re'sepsje, [rasE:psja] s. m. , -s. Resepsje; re
ceptie. 

re'sept, [rasE:pt] s.n. , -en. Resept; recept. # 
Medesynen op -, medicijnen op recept. 

reser'vaat, [re:sarfa:t], [rIsarfa:t] s. n., re
servaten. Reservaat; reservaat. 

re'serve, [rasE:fva] s.m., -s. Reserve; reser
ve. 

re'servebjaun, s. m. Reservebän ; reserve
band. 

re'spekt, [raspE:kt] s.n . Respekt; respect. 
rest, [rE:st] s.m., -en. Rest ; rest, het over

blijvende of overgeblevene. # Feur de -, 
voor de rest, voor het overige. 

restau'rant, [rE:sta .l.Irant] , [rE:starant] s. n., 
-en. Restaurant ; restaurant. 

'retje, [rE: tja] onregelm.v., ik retje, dà ra
keste [r:):kasta] , hy rake [r:): ka] , wy, je, 
jimme, jà retje; rake , rake. Reitsje; ra
ken, treffen ; ook voor: geraken. Jà sluech 
him wer'! se him maar - kue, zij sloeg 
hem waar ze hem maar raken kon. Wat 
rake us dat, wat raakt ons dat, wat kan 
ons dat schelen , dat gaat ons niet aan. Hy 
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rake der maar net ieuwr utpraat, hij 
raakte er maar niet over uitgepraat. ft 
schip rake op 'e saunbanken, het schip 
(ge)raakte op de zandbanken. Jà rake 
oon 't maLen, zij wordt malende, zij be
gint niet goed bij haar hoofd te worden. 

re'toer, [ratu.ar] adv. & s. m., -s. Retoer; 
retour. 

'rettel , [rE:tal] s. m., -s. Rattel ; ratel , werk
tuig waarmee men een klepperend geluid 
kan maken . 

'rettelje, [rE:talja] v., reffele, reffe/e; 'rat
telje, [ratalja] v. <zeldz.>, rattele , ratte
le ; 'ratelje, [ra: talja] v. <zeldz.>, ratele, 
rate/e. Rattelje; ratelen. # - as in wekker, 
een doordringend ratelend geluid maken. 

gnusse. 
reu, [rö:] s.m. , -jen. Rikel ; reu , rekel, man

netje van de hond. -> mant jen, mant jes
hieuwn. 

reu, [rö:] s.m. Roai; rechte lijn, richting 
van beweging; ook voor: rooilijn. # Op 'e 
-, <Fr.> op 'e roai ; op de gis, niet volgens 
een nauwkeurige raming. - , rieuws. Hy 
het dat op 'e - dien, hij heeft dat op de 
gis gedaan , hij is niet volgens een nauw
keurige raming te werk gegaan. 

'reubank, s.m. Roeibank; roeibank. -> 

doft . 
'reubeut, S.f. Roeiboat; roeiboot. 
reuf, [rö:f] s.m. R6f; roof (het roven; het 

geroofde, de buit). 
'reufdier, s. n. R6fdier; roofdier. 
'reuffieuwl, s. m. R6ffûgel ; roofvogel. 
'reuje, [rö:ja] v., reude, reud. Roeie; roei-

en. - Dà moste - mooi de riemen dà'tste 
heste, men moet roeien met de riemen 
die men heeft, men moet zich weten te 
behelpen met de beschikbare hulpmidde
len en menskracht. 

'reuje, [rö:ja] v., reude, reud. Roegje; rooi
en , uitgraven . Bimmen -, bomen rooien . 

'reuje, [rö:ja] v., reude, reud. Roaie; rooi
en, mikken , schatten . # ft reut neume 
nooi, <Fr.> it roait nearne nei ; het lijkt 
nergens naar, het lijkt naar niets (er 
deugt niets van; het geeft volstrekt geen 
pas). -> lykje, rooilyn. 

' reujer, [rö:jar] s. m., -s. Roeier; roeier. 
reuk , [rö:k] s. m. Rook; reuk. 1. het ver

mogen om te ruiken. 2. geur. - , geur, 



• 
44 1 

lucht. 
'reukelje, [rö: kelje] V., reukele , reukele; 

'rekkelje, [n:kelje] V., rekkeIe, rekkeIe. 
Reakelje; rakelen. 

reul, [rö:l] s.m. Roal; ruil. # A yn - feur B, 
A in ruil voor B. 

reule(ste), ' rulje. 
'reulferkaiveling, s.m. Ruilferkaveling; ruil-

verkaveling. 
'reulhaundel, s. m. Roal hannel; ruilhandel. 
' reulje, v. , - , rulje . 
'reumer, [rö:mer] s. m., -s. Romer; roemer, 

romer, groot wijng las. 
reums, [rö: m(p)s] adj. Roomsk; rooms, ka

tholiek, rooms-katholiek. In -en schuele, 
een roomse, katholieke, rooms-katholie
ke school. - wazze, rooms, katholiek, 
rooms-katholiek zijn . De -en, de room
sen, de katholieken , de rooms-katholie
ken. 

reup, s.m ., - , rup. 
' reupe, (st. )v., - , ruppe. 
reupen, -+ reupe. 
' reuriem, s.m. Roeiriem(e); roeiriem, roei

spaan. -+ peddel. 
reus, [rö:s] s.f. , reuze [rö:ze] . Roas; roos, 

bepaalde sierplant en de bloem ervan. 
sliepe. 

reus, [rö:s] s. m., reuzen [rö:zen] . Reus; 
reus. 

reus'achtich, [rö:zaxtex] adj. & adv. Reus
eftich; reusachtig, kolossaal. 

' reutel, [rö:tel] s.m. , -s. Eamel, jeuzel; 
babbelaar, kletskous. In auden -, een ou
we kletskous. - , j euzelkont, reute/schut, 
teut. 

' reutelje, [rö:telje] v., reutele, reurele. 
Rattelje, jeuzelje; babbelen, kletsen. -+ 

jeuzelje, teut j e, wauwelje. 
' reutelschut, -[sxüt] s. m., -ten. Rattel

skûte(l); babbelkous, kletsmajoor, klets
meier. -+ j euze/kont, reutel, teut. 

' reuve, [rö:ve] v., re ufde , reufd. Ravje; 
roven. # - en staIe, roven en stelen. - en 
struppelje, roven en stropen . 

' reuver, [rö:ver] s.m. , os. Raver; rover. 
'reuversgued, s. n. In : It is -, <Fr.> it is ra

versguod; er is zeer veel vraag naar (en 
daardoor is het schaars). 

' reuvershooi, s.n . Ravershoal(e); rovers
hol. 

ridderslach 

' reuversnast, s.n. Raversnêst; roversnest. 
' reuzekeum, s. m. Dûbele kaam (fan in 

hin) ; dubbele kam (van een kip). 
'reuzekrauns, s.m. Roazekräns; rozen-

kran s. 
'reuzetieuwn, s.m. Roazetun ; rozentuin . 
' reuze-ulje, s.m. Roaze-oalje; rozenolie. 
'reve, [re:ve] v., reefde, reefd. Reevje; re-

ven. De seilen -, de zeilen reven. 
re'wiine, s. m., ~ r eHl)Jne. 

re'wyne, [revine]; re'wiine, [revi :ne] ; s.m., 
-s. Ruine; ruïne. 

' reze, [re:ze] v., reesde, reesd. Race; ra
cen. 

rezen, -+ ri ize. 
'ribbe, [rIbe] (het woord verschijnt als rib

[rIp]- in de samenstelling ribstok) s. m., 
-no Ribbe; rib, elk van de dunne gebogen 
beenderen die paarsgewijze de borstkas 
omgeven . -+ eers. 

'ribbekast, [rIbe]- s. m. Ribbekast; ribben
kast. 

'ribbel, [rIbei] s.m. , -s. Ribbel ; ribbel. 
'ribbelich, [rIbeIex] adj . Ribb(el)ich ; rib

belig. 
'rybes, [ribes] s.m. Ribes; ribes. 
'rybewys, [ri]- ; 'rydbewys, [rid]-; s.n . Ryd

bewiis; rijbewijs. - ) riide. 
'ribstok, [rIp]- s.n. Ribstik; ribstuk. 
rich, [rIx] s. m. In : leuwr de - nooie, <Fr.> 

oer de kant naaie; overhands naaien. 
rech. 

rich, [rIx] s. m. (alleen voorkomend in een 
vaste verbinding) . Rigel(e); rij (vg!. de 
vorm reech naast regel). # In - huzen, 
een rij huizen, een huizenrij . -+ riigel. 

'richel, [rixel] s.m., -s. Richel; richel. - ) 
tuch. 

'richting, [rIxtllJ] s.m. « Ned.), -en. Rjoch
ting; richting. # Yn 'e - fan ... , in de 
richting van .. . , naar ... 

'rydbewys, s. n., -+ rybelVys. 
ridde'naasje, s. m., -+ redenaasje. 
ridde'neerje, v., -+ redeneerje. 
ridde'nering, s.m. , -+ redenering. 
'ridder, [rlder] s.m ., -s. Ridder; ridder. 
'ridderje, [rlderje] v., riddere, riddere. 

Riddelje; ridderen. 
'ridderorde, -[orde] s.m., -no Ridderoar

der ; ridderorde. 
'ridderslach, s.m. Ridderslach; ridderslag. 



ryder 

'ryder, s.m., - , riider. 
' ridnagel , [rItna:ga l] s. m. , -s. Ridnagel; 

ritnagel, larve van de spri ngtor. 
ried, [ri .at] s.m. Rie(d); raad. len - jaan, 

iemand raad, advies geven. De -, de raad, 
de gemeenteraad. De Heige Ried, de 
Hoge Raad (der ederlanden). # Guje -, 
goede raad. Ta riede gain by, te rade 
gaan bij , raad vragen aan. Wal, gin -
I\.)'te mooi, wel, geen raad weten met, 
wel, niet weten wat te doen met. Dy gin -
wyte, zich geen raad weten, ten einde 
raad zijn , radeloos zijn . lens - yn ieuwn 
wazze, <Fr.> jins ri ed te'n ein wêze; ten 
einde raad zijn , radeloos zijn. Net ut 'e -
komme kinne, <Fr.> net ut 'e ri ed komme 
kinne; geen besluit kunnen nemen , be
sluiteloos zijn. - Komt tiid, komt -, komt 
tijd, komt raad . 

ried, -> riide. 
'riede, [ri .ada] onregelm.v. , ik ried, dà 

ratste [ratsta], hy rat [rat] , wy, j e, jimme, 
jà riede; rat(te), rat. Riede; raden. 1. ad
viseren. Hy lat him troch ginien -, hij 
laat zich door niemand raden , advi seren . 
Mei ik dy wat -?, mag ik je een goede 
raad geven? 2. gissen. In riedsel -, een 
raadsel raden. Ried 'reis, wat is dat ?, 
raad eens, wat is dat? Dat heste gued rat, 
dat heb je goed geraden. 

riede, -> ried. 
' riedeleus, [ri .adalö:s] adj . Jins ri ed te'n 

ein ; radeloos, wanhopig. 
'riedjeeuwer, -[jq,lar] s.m., -s. Riedjou

wer; raadgever, adviseur. 
'riedpleegje, -[ple:gja] v., riedplege, ried

plege. Riedplachtsje; raadplegen. 
'riedsbeshJt, s.n. Riedsbeslut; raadsbes luit. 
'riedsel, [ri .atsal] s.n., -s. Riedsel; raadsel. 

len in - opjaan, iemand een raadsel op
geven. It - fan de deud, het raadsel, on
oplosbare probleem van de dood. 

'riedslid, s.n. Riedslid; raadslid. 
'riedssaaI, s.m. Riedsseal; raadszaa l. 
'riedsum, [ri.atsam] adj . <zeldz.>. Ried-

sum ; raadzaam. oonriede. 
riem, [ri .am] s. m., -en. Riem; riem (broek

riem ; roeiriem). In leren -, een leren 
(broek)riem. # Oon 'e -en sitte, aan de 
ri emen zitten, bezig zijn met roeien. Op 
'e -en is de be ut net troch de brauning ta 
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krejen , roeiend is de boot niet door de 
branding te krijgen. Dy op 'e -en drieuwe 
/i ete , de kat uit de boom kijken (vg!. Fr. 
it op 'e ri emen dr iuwe litte 'het er maar 
op aan laten komen, roosje maar laten 
zorgen'). -> reuje. 

rien, -> ryne. 
rier, [ri.ar] s.n. & s.m., -en. Rier; vaars, 

koe van ongeveer twee jaar (die nog niet 
of één keer geka lfd heeft ). 

'riere, [ri.ara] v. <zeldz.>, riersde [ri.az
da] , riers(d) [ri .as(t)]. Riere; roeren, 
dooreenmengen, dooreen bewegen (van 
(vloei)stoffen). -> rere. 

riers(d(e)), -> riere. 
rieuw, [ri.y] s.f., -eo Riuwe; rijf, hooi hark. 
rieuw, s.n., -> reeulV. 
'rieuwdboskje, [ri .ydboskja] v. <zeldz.>, 

rieuwdboske, rieuwdboske. Rydboskje, 
riboskje; hui veren, rillen. -> huvelje. 

'rieuwde, [ri .yda] s.m. <zeldz.>. Rude; 
schurft. -> schuift. 

'rieuwdich, [ri .ydax] adj . <zeldz.>. Ru
dich ; schurftig. In rieuwdigen hieuwn, 
kat, een schurft ige hond, kat. -> schuif
tich. 

'rieuwe, [ri .ya] st.v., reeuwn [n:.yn] , 
reeuwn. Riuwe; rijgen. Kralen aan in 
snuer, kliekjes aan in lyn -, kralen aan 
een snoer, koekjes aan een lijn rijgen . # 
De mulle rieuwt my deifan byineeuwr, 
<Fr. > de mûle ri uwt my derfan byi noar; 
mijn mond trekt samen (van iets met een 
bittere, zoute, zure of anderszin s scherpe 
smaak). -> riige. 

'rieuwfyter, s.m. Riuwfiter; rijgveter. 
'rieuwneld, s. f. Riuwnulle; rijgnaald. 
'rieuwpin, s.f. Riuwpin ; rijgpen. 
rieuws, [ri.ys] s.m. In: Op 'e -, <Fr.> op 'e 

rûs; bij de roes, op de gis, ni et volgens 
een nauwkeurige raming. -> reu. 

rieuws, [ri .ys] adj . <zeldz.>. 1. Rûzich ; 
teeldriftig (van zeug) . 2. in : Dy - fele, 
een opgeblazen gevoel hebben. -> rieuw
zich.. 

'rieuwzer, [ri .yzar]; 'rauzer, [ra.yzar] ; s.m., 
-s. Rûzer; stevige bries. 

'rieuwzich, [ri .yzax] adj . <Fr.:> Rûzich. 1. 
teeldriftig (van een zeug). 2. roezig, roe
zemoezig, rumoerig. - weer, roezig, on
stuimig weer. It waait -, <Fr.> de wyn is 
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rûzich; het waait flink . 3. in : Dy - f ele, -
wazze, een opgeblazen gevoel hebben . -> 

rieuws. 
'r ieuwzje, [ri.yzja] v., rieuwze, rieuwze. 

RûzU)e; rui sen. De wiin rieuwze troch de 
bimmen, de wind ruist door de bomen. 

'r ieuwzje, [ri.yzja] v., rieuwze, rieuwze. 
Rûze; ramen, schatten. ' rame, schatte. 

'rieuwzje, [ri.yzja] s.m. Rûzje; ruzie. # -
met je (mooi), ruzie maken, ruziën (met). 

' r ieuwzjebruek, s.m. Rûzjemakker, rûzje
siker; ruziemaker, twistzoeker. 

' riezel, [ri .azal] s. m. Ri (e)zel; reuzel, var
kensvet. 

rif, [rIf] s.m., -fen; reef, [re:f] s.m., reven 
[re:van]. Reef, rif; reef, rif (van een zeil ). 
# Mooi it seil yn 'e -, met een gereefd 
zeil. 

r if, [rIf] s.n., jen. Rif; rif, lange, smalle, 
steil omboog rijzende ondiepte in zee. It 
Rif, het hoge rif ten westen van Schier
monnikoog. 

' ryfel, [rifal] s. m., -s. Romfel, ronfel ; rim
pel. In seeman mooi de kap fo l -s, een 
zeeman met het hoofd vol rimpels. - , 
rimpel, ronfel. 

'ryfelich, [rifalax] adj. Rompelich, ron
feJi ch; rimpelig, gerimpeld. - fal , rimpe
lig vel. In - gesicht, een rimpelig, ge
rimpeld gezicht. -> ferryfeld, rimpelich, 
ronfelich. 

'ryfelje, [rifa lja] v., ryfele, ryfele. Rom
felje, ronfelje; rimpelen, rimpels krijgen . 
Ryfeled, gekreukt, kreukelig, vol kreu
ken. -> knukje, knukkelich. In fe rryfel
den bruek, rook, een gekreukte broek, 
rok, een broek, rok vol kreukels. - , ferry 
f eld, rimpelje, ronfelje. 

' ryfen, [rifan] adj . In: Mooi de - mulle 
prate, rad, rap van tong zijn . 

'rifgat, s.n . Reefgat; reefgat (in een zeil). 
rift, [rlft] s. n., -en. Ruft; luier. 
' rifteeuw, s. n. Reeftou; reeftouw, reeflijn . 
' riftekuer, [rlfta]- s.m. Ruft(e)koer; luier-

mand. 
'Rigaas, [riga:s]; 'Rigants, [rigants]; adj. 

Ut Riga; Rigaas. -> nap. 
'Rigants, adj. , -> Rigaas. 
'rygel, s.m. , - , riigel. 
riich, s.m. , -> riige. 
'riide, [ri:da] onregelm. v., ik riid [ri :t] , db 

rii skast 

ridste [rItsta], hy ridt [rIt] , wy, j e, j imme, 
jà riide [ri :da]; ried [ri.at], riiden [ri: 
dan]. Ride; rijden. Elk wil mooi dit meuje 
winterweer -, ieder wil met dit mooie 
winterweer (schaatsen)rijden, schaatsen. 
-> reerone. -> ry(d)bewys, rytûch. 

riiden, ' riide. 
'riider, [ri :dar] ; 'ryder, [ridar] ; s.m. , -s. 

Rider; rijder ; inz. voor: schaatsenrijder, 
schaatser. # De - en de gonger, de gaan
de en de komende man. ' reeroonder. 

' rüge, [ri :ga] s.m., -n; riich, [ri :x] s.m., 
rigen [ri:gan] . Rige; rij , opeenvolging 
van gelijksoortige dingen of personen, in 
een rechte lijn geplaatst; m.b.t. abstracte 
zaken ook voor: reeks. In jas mooi ien -
kneupen, een jas met één rij knopen. De 
stollen staie op in -, de stoelen staan op 
een rij . In - dûne, een rij duinen , een dui
nenrij . # De riigen slûffe, de gelederen 
sluiten, één front maken . - , riigel. 

'riige, [ri:ga] v. « Ned.), riigde, riigd. Riu
we; rijgen. - , rieuwe. 

'rügel, [ri:gal] ; 'rygel, [rigaI]; s.m., -s. 
Rigel; regel (schrijflijn ; woorden op zo'n 
lijn). De aiste, laste - fan it bUek, de 
eerste, laatste regel van het boek. Ik hew 
har in pair -s schreeuwn, ik heb hun een 
paar regels, een briefje geschreven. # -s 
schrieuwe, (strat)regels schrijven. -> 

strafriigels. Twisken de -s (troch) lóze , 
tussen de regels door lezen, begrijpen 
wat iemand bedoelt zonder dat dat met 
zoveel woorden opgeschreven is. 

'riigel, [ri :gal] ; 'rygel, [rigaI] ; s.m. <zeldz.>, 
-s. Rigel (e); rij . In - huzen, een rij hui-
zen, een huizenrij. -> rich. riige . 

'riiger, s.m., -> raiger. 
' riipe, [ri :pa] s.m. Ryp; rijp, rijm, bevroren 

dauw of mist (aan gras en/of boomtak
ken). 

riipe(ste), -> rypje. 
riis, [ri :s]; rys, [ris]; s.n. , riizen [ri:zan]. 

Riis; rijs, jong, dun takje; ook voor: rijs
hout. -> riisheeuwt. -> riizen. 

riis, s.m. , -> rys. 
' riisdam, s.m. Riisdaam; rijsdam . 
'riisheeuwt, .n. Riishout ; rijshout. -> ri is, 

riizegûed. 
'riiskast, s.m. Rii skast; onderoven, ruimte 

beneden in de oven (waar het deeg moet 



-

ru ze 

rijzen). 
'riize, [ri:za] onregelm.v. , ik riis, do riiste, 

do Iyst [rist] , hy riist, hy I)'st [rist] , \10', 
je, j imme, jà riize; riisde, riisd, rezen 
[re:zan]. Rize; rijzen, omh oog gaan. I1 
deech mot aist -, het deeg moet eerst 
rijzen. 

' riizegued, [ri :za]- s. n. <zeldz.>. Rize
guod; rijzen, jonge, dunne takken; ook 
voor: rij shout. - , riisheeulVt. 

' riizen, [ri :zan] s.plur. Krûpwylch ; kruip
wilg, duinwilg. -> krupriizen. 

riizen'bree, [ri :zam]- s. m. Rizenbrij : rij s
tebrij , rij stepap. 

ryk, [rik] adj. , -er, -st. Ryk; rijk, veel be
zittend. De -e jûed, de ryken, de rijke 
mensen, de rijkelui, de rijken . ' Iy ke
jûed. # - aan ... lVazze, rijk aan ... zijn . 
Wat - wazze, iets rijk zijn , iets hebben, 
bezitten. 

ryk, [rik] s. n., -en. Ryk; rijk, gebi ed waar
over een vorst heerst of regeert. It Ryk, 
het Rijk, de Staat. Dat komt f eur rakken 
f an it -, dat komt voor rekening van het 
Rijk, de Staat. 

'rykdom, -[dom] s.m., -men. Rykdom ; 
rijkdom . 

ryke 'jued, s.plur. Rikelju ; rijkelui , rijken . 
- , siekte. 

'rikflaask, s.n. Ljirre; rookvlees. 
'rikkelich, [rIkalax] adj . Rikkerich ; roke

rig, vol rook. In rikkeligen kamer, een 
rokerige kamer. -> reek. 

' rikkelje, v., - , rekelje . 
rikkeme'daasje, [rlkamada:sja] s.m., -s. 

Oanrikkemandaasje; aanbeveling, recom
mandatie. 

rikkeme' deerje, [r Ikamadl.arja] v. , rikke
medere, rikkemedere. Oanrikkemandear
je· aanbevelen, recommanderen. Ien lVat 
-, iemand iets aanbevelen, aanprijzen. 

'rykJik, [riklak] adv. Ryklik; rijkelijk, o
vervloedig. SeelViin is hier -, zeewind is 
hier rijkelijk, overvloedig, in overvloed . 
It iiten lVie - saut, het eten was r ijkelijk, 
al te zout. 

ryks'daaJder, [rigz]- s.m. Ryksdaalder; rijks-
daalder. 

'ryksjild, [riks]- s.n. Ryksji ld: rijksgeld. 
rikste, - , reke. 
' rykstjinst, s.m. Rykstsjinst; rijksdienst. # 
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Yn - wazze, in rijksdienst zijn. 
' rykswooi, [riks]- s.m. Rykswei; rijksweg. 
rikt(e), ' reke. 
ril , [rIl ] s.f., -Ie. <Fr.:> Ril. 1. geul , slenk 

(op het strand). Hy is after in - roond en 
ferdrallken, hij is (aan de zeekant) achter 
een geul, slenk gelopen en (toen het 
vloed werd) verdronken. 2. ladder (i n een 
kous). ' leiers. Der sit in - yn jo heus, er 
zit een ladder in die kous. 

'rillegau, [rIla]- adv. <zeldz.>. Rillegau; 
redelijk, behoorlijk, tamelijk snel. Hy wie 
- lVierom, hij was redelijk, behoorlijk, ta
melijk snel (weer) terug. ' reedlik. 

rym, [rim] s.n ., -en. Rym; rijm . 1. het rij
men. 2. eenvoudig gedicht. - , rympjen. # 
Op -, op rijm, rijmend. 117 stok op -, een 
stuk op rijm, een rijmstuk, dichtstuk. 

'ryme, [ri ma] v., rymde, rymd. Rymje; rij-
men. 

rymelde'ree, s.m., -> rymeleree. 
rymele'ree, [rimalare: ]; rymelde'ree, [ri

maldare:]; s.m. Rimelerij , rimelderij ; 
rijmelarij , gerijmel. 

rimme'tyk, [rImatik] s.m. Rimmetyk; reu
matiek. 

rimme'tykich, [rImatikax] adj . Ri mme
tikich ; reumatiekerig, reumati sch. 

'rimpel, [rLmpal] s. m. « Ned.), -s. Romfel , 
ronfel ; rimpel. -> ryfel, ronfe l. 

'rimpelich, [rlmpalax] adj . « Ned.). Rom
felich , ronfelich ; rimpelig, gerimpeld. -> 

fe rryfeld, ,yfelich, ronfelich. 
'rimpelje, [rImpalja] v. « ed.), rimpele, 

rimpe/e. Romfelje, ronfelje; rimpelen , 
rimpels krijgen. - , Iyfetje, ronfe tje. 

'rympjen, [rimpjan] s.n., rympjes [rim
pjas]. Rymke; rijmpje, gedichtje. -> 

fe rsjen, rym. 
'rymwes, s.n . Rymwurd; rijmwoord. 
ryn, [rin] s.m. Rein ; regen. Wy kreje -, it 

wedt -, wij krijgen regen, er komt regen. 
# - en lViin. , regen en (harde) wind. Do 
kiste de - hast taaste , <Fr.> men kin it 
wetter hast rikke: de lucht staat erg naar 
regen. -> gat, tjok, tjûensten veer. 

'rynbeu, s.f. Reinbui; regenbui. 
'rynböge, s.m. Rejnböge; regenboog. ~ 

kleur. 
' r yndrup, s.m. & s. n. Reindrip; regendrup

pel. 
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'ryne, [ri ne] (onregelm.)v. (de van ryne af
geleide, samengestelde werkwoorden ma
tryne, stafryne, steeuwryne en stetsryne 
hebben een regelmatige, zwakke verbui
ging) , rynde, rien [ri .en]; Iynd. Reine; 
regenen. # ft Iy nt dat it jot, rikt, speelt, it 
rynt as de see , <Fr.> it reint dat it spielt, 
it reint as de see; het regent dat het giet. -
en wooie, regenen en (hard) waa ien. --> 

bree, pankuek. 
r ing, [rIIJ ] s.m., -en. Rin g; ring. In - om 'e 

fi nger, yn it air, een ring om de vinger, 
in het oor. In - mooi kooie, <Fr.> in ring 
kaaien ; een sleutelring met sleutels. 

' ringbes, s. n. Rin gburd; ringbaard. 
'ringel, [rIlJel] s.m., -s. Ringel ; oorveeg, 

opstopper. --> peut. 
' ringelje, [rllJelje] v., ringele, ringele. Rin

kelje (en kinkelje) ; afranselen, aframme
len, afrossen , een duchti g pak slaag ge
ven. --> oofnagelje, (oof)raunselje, tichel
je. 

' ring-en-'lichterwerk, s.n. Ring-en-lich
ter(s)wurk; samenstel van deurrin g, 
deurklink en lichter. --> lichten verk. 

' ringfinger, s. m. Ringfin ger; ringvinger. 
- ) gairfinger. 

'ringje, [rIlJje] v. , ringe, ringe. Ringje; 
ringen . Ringe(d), geringd. In ringeden 
fie uwl, een geringde vogel. 

' ringriiden, s.n. Ringriden; ringrijden. 
'ryngued, s. n. Reinguod ; regenkleding. --> 

Iy nklaine. 
'rynich, [rinex] adj . Reinich ; regenachtig. 

It is - f andei, het is regenachtig vandaag. 
- weer, regenachtig weer. In rynigen dei, 
jaune, een regenachtige dag, avond. 

'rynjas, s. m. Reinjas; regenjas. 
' rinkelbel, s.f. Rinkelbel; rinkelbel, ram

melaar. ) rammelaar. 
'rinkelje, [rlIJkelje] v., rinke/e, rinkele. Rin

kelje; rinkelen. 
' r inkelreuje, v. rinkelreude, rinkelreud. 

Rinkelroaie; rinkelrooien, pierewaaien. 
- ) fe rrinkelreud. 

rin'kinkelje, [rlIJklIJkelje] v., rinkinkele, 
rinkinkele. Rinkinkelje; rinkinken. 

'rynklaine, s.plur. ReinkJean; regenkle
d ing. - ) ryngued. 

'rinte, [dnte] s. m., -n. Rinte; rente, int(e)
rest. # - op -, rente op rente, samenge-

rys 

stelde interest. Jild op - satte, geld op 
rente zetten. Jild Ie ne tjin in heigen -, 
geld lenen tegen een hoge rente. 

rinte'nier, [rlnteni.er] s. m., -s, -el! . Rinte
nier; rentenier. 

rinte'nierje, [rIntani .arja] v., rinteniere, 
rinteniere. Rintenierje; rentenieren. 

'rintmester, [rlnt]- s.m. Rintmaster; rent
meester . 

'rynwatter, s. n. Rein wetter; regenwater; 
ook voor : (drink)water ui t de regenbak, 
regenput. - ) drinkwatter, kaud. 

'rynwatter(s)bak, s.f. Rei n wettersbak ; re
genbak, regenput, regenwaterbak, regen
waterput. 

'rynwatter(s)fat, s.n.; 'rynwatter(s)ton, s. f. 
Rei n wettersfet, rei n wettersrûne; regen
ton . --> watterfat. 

rynwatter(s)ton, s.f. , - ) Iy m vatter(s)fat. 
'rynwerm, s.m. Blaukop(wjirm); regen

worm. 
ryo'leerje, [rijo:ILarja] v., ryj olere, Iyjo

lere. Riolearje; rioleren. 
ryo'lering, [rijo:II.arlrJ] s. m., -en. Riolear

ring; riolering. 
ry'ool, [rijo:l] s. n., ryolen. Rioel ; riool. 
rip, [rIp] s.n ., -pen. Rip; ruif. - ) kniin, 

meiger, reeuw, rûj. 
ryp, [rip] adj ., -er, -st. Ryp; rijp. In -en 

apel, een rijpe appel. In - kos, een rijpe 
kers. It gos is -, <Fr.> it gers is ryp; het 
gras kan gemaaid worden . --> wettel. ft 
hai is -, <Fr.> it hea is ryp; het hooi kan 
binn en gehaald worden. De tiid is - feur 
. .. , de tijd is rijp voor ... , genoemde 
plannen zijn nu geschikt voor uitvoerin g, 
verwezenlijking. 

'rypens, [ripan(t)s] s.m. Ripens; rijpheid. 
'rypje, [ripja] v., riipe [ri:pa], riipe. Rypje; 

rijpen, rijmen , het zich vertonen van rijp, 
rijm . It het fan nacht \Vat riipe, het heeft 
vannacht wat gerijpt, gerijmd. 

'rypje, [ripja] v., ik rypj e, do riipeste [ri :
pasta], hy riipe [ri: pa], wy, j e, j im.me, jà 
rypje; riipe, riipe. Rypje; rijpen , rijp wor
den. De apels, kase, pare binne yn 'e son 
riipe, de appels, kersen, peren zijn in de 
zon gerijpt. 

rys, [ris]; riis, [ri :s]; s. m. Rys; rij st. --> rii
zenbree. 

rys, s. n., - ) riis. 



ri s 

ris, [rIs] s.m. In: If is in helen -, <Fr.> it is 
in hiele ri s; het is een hele h ij s, sjouw, 
ti l. -> hift, hys, sjeeuw, fi l. 

'ris, adv. , - ) 'reis. 
'rysyko, [riziko:] s.n. , -'s. Risiko; risico. 
ris 'kant, [riskant]; r ys 'kant, [ri skant] ; 

adj ., -er, -st. Ri skant ; r iskant. 
r ys 'kant, adj ., -> riskant. 
' ryskêle, s.m. Ryskerl ; rijstkorrel. 
risle 'faasje, s. m., - ) risselefaasje. 
risle'feerje, v., - ) risselefeelje. 
'risse, [rIse] v. (altijd in combinati e met 

het hulpwerkwoord kinne of in de vaste 
verbinding swier fO ... wazze) . Ri sse; 
(op)tillen (en versjouwen). Waf (net) -
kinne , <Fr.> eat (net) risse ki nne; iets 
(niet) kunnen (op)till en. Kiste dat wal -?, 
kun je dat wel (op)tillen m.a.w. is dat 
niet te zwaar voor je? Wy kuene i f aud 
kammenet nef -, wij konden het oude 
kabinet ni et opti llen en versjouwen. Dar 
rynwattersfa f is net fO -n, die regenton is 
niet te till en. # Swier to -n wazze, <Fr.> 
swier te ri ssen wêze; moei lijk tot iets te 
bewegen zijn. Eilanders binne wal 're is 
Slvier fO -n, Schi ermonnikogers zijn wel 
eens moeilijk tot iets te bewegen, zijn wel 
eens moeilijk in beweging te krijgen . 

rissele'faasje, [rIselefa: sje] ; risle'faasje, 
[rlslefa:sje]; rissel'waasje, [rIselva:sje] ; 
s.m. In : - me fj e, <Fr. > risselwaasje(s), 
rislewaasje(s) meitsje; aanstalten maken, 
zich gereed maken (bij v. om naar bed of 
op reis te gaan). -> risselef eerj e. 

rissele'feerje, [rIselefI .erje] v., risselef ere, 
risselefere; risle'feerje, [rIslefI .erj e] v. , 
rislef ere, rislef ere; rissel'weerje, [rlsel
vI.erje] v. , risselwere, risselwere. Rissel
wearje, rislewearje; aanstalten maken, 
zich gereed maken (bijv. om naar bed of 
op rei s te gaan). -> risselefaasje. 

'risselje, [rlselje] v., rissele, rissele. Ri s
selje; ritselen. It -n fan 'e drûgge bled
den, het ri tselen van de droge bladeren. 

rissel'waasje, s.m., -> risselefaasj e. 
rissel'weerje, v. , - ) risselef eelj e. 
rist, [rIst] s. m. , -en. Rist; ri st, ri s. In - beie, 

een rist, r is bessen. In helen - bûeken, 
deL/ze, ben, een hele ri st, een hele ris, een 
grote hoeveelheid boeken, dozen, kinde
ren. 

ryst, -> riize. 
' r ystafel , s. f. Rystafel; rij sttafel. 
' r yswatter, s.n. Ryswetter ; rijstwater. 
rit, [rIt] s. m., -fen . Ri t; rit, tocht. 
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rit, [rIt] s. m. <zeldz.>. In : Der wie in heel 
-, er was een hele schare, een grote me
nigte. - ) scheu/. 

' r yte, [rite] s. m., -no Ri te; vlaag, opwelling. 
# Wa f by -n hawlVe, iets bij vlagen heb
ben, met tussenpozen bepaalde buien 
hebben. 

' ritme, [rItme] s.n. , -n, -s. Ritme; ri tme. 
'ritmys, [rItmis] adj. Ritmysk; ri tmisch. 
rits, [rIts] s. m., -en . Rits; rits, ritssluiting. 
ritsen, rukke. 
'ritsslótting, s.m. Ritssluting; ri tssluiting. 
'rittel , [rIte I] s.m. In: Op 'e - wazze, <Fr.> 

op 'e ridel, rittel wêze; op de hort zijn, de 
straat op zijn . -> f1echter, fl itter, haas
der! . De - yn 'e eers hawwe, <Fr.> de 
ridel yn 't gat hawwe; geen zit in 't gat 
hebben, geen ogenbli k stil kunnen zitten. 

' r yruch, [ritüx] s.n., ry fuggen [ritügen). 
Reau; rij tuig. - ) riide . 

ry 'vier, [rivi .er] , [revi.er] s.m., -en. Rivier; 
n Vler. 

roch, [rox] s. m., roggen [rogen). Roch; 
rog, soort zeevis met een plat lichaam en 
een lange, dunne staart. 

'roffel , [rofel]; 'raffel, [rafe l]; s. m., -s. 
Roffel; roffel. In - op 'e trom, een roffel 
op de trommel. 

'roffel, s.m., -> ronfel. 
' roffelich, adj., -> ronfelich. 
'roffelje, [rofelje] v., roffele, roffele; 'raf

felje , [rMelje] v., raffele , raffele. Rof
felje; roffelen, (een roffel) op de trommel 
slaan; ook voor: een rommelend geluid 
maken. 

'roffelje, v. , -> ronfelje. 
'röge, [D:ge]; 'rogge, [roge] <zeldz.>; 

s.m. Rogge; rogge. 
'rögeblom, s.f. Roggeblom; korenbloem. - ) 

kûemblom. 
'rögebraid ; ' rögenbraid; s.n. Rogge(n)

brea; roggebrood. -> bl·aid. 
'rögemal; 'rögenmal ; s.n. Rogge(n)moal; 

roggemeel. 
'rögenbraid, s. n., -> rógebraid. 
'rögenmal, s. n., - ) rógemal. 
'rogge, s.m., -> róge. 
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'roggetaak, [rogata: k] s.f. & s.m., rogge
take (a ls s.f.) , roggetaken (als s. m. ). 
Roggetosk; roggen tand. - , kiize, hooie
taak. 

rok, [rok] s.m., -ken. Hoart , skuor; ruk. In 
- aan it teeuw jaan, een ruk aan het touw 
geven. # Yn ien -, in één ruk, in één keer. 
Jà leis it bûek yn ien - ût, zij las het boek 
in één ruk, in één keer, zonder onder
breking uit. Jà fangden yn ien - fyft ich 
peeuwnfisk, zij vingen in één ruk, in één 
keer, in één trek vijftig pond vis. Mooi in 
-, met een ruk, plotseling. Mooi in -
fle ich se ieuwrieuwn, met een ruk, plot
seling vloog ze overeind. Fjitsich jier, 
dat is in helen -, veertig jaar , dat is een 
hele ruk, dat is een lange tijd . 

röke(ste), --> retje. 
' rokke, [roka] v. , rokte, rokt. Hoarte, 

skuorre; rukken, een ruk, rukken geven. 
Don it teeuw -, aan het touw rukken. 

' rokwiin, s.m. Skuorwyn, wynpûst; ruk-
wind. 

rol, [rol] s.m. , -len. Rol; rol (register ; to
neelrol). # In - spylje, een rol spelen, 
(mede) van belang zijn. De see spiile op 
in eiiaun in gatten -, de zee speelt op een 
eiland een grote rol. 

rol, [rol] s.f. , role [ro:la]. Role; rol (cylin
dervormig voorwerp; cylindervormige 
hoeveelheid van het een of ander). In -
behang, een rol behang. 

rol, [rol] adj. , -der, -st. Rol, rul ; rul , mol , 
mul (inz. van zand). It -Ze saun, het rulle 
zand. De -Ie snie, de rulle sneeuw. --> 

gal, mol. 
role(ste), --> rolje. 
'rolferdeling, s.m. Rolferdieling; rolver

deling. 
' rolje, [rolja] v., ik rolje, dà roleste [ro:1as

ta], hy role [ro:1a], wy, j e, jimme, jà 
rolj e; roie, roie. Rolje; rollen. Hy roZe de 
bal naai my tà, hij rolt de bal naar mij 
toe. De bal role naai my tà, de bal rolt 
naar mij toe. 

'rollók, s.n. Rollûk; rolluik. 
'rolstook ; 'rooistook, [ro:I]- ; s.m. Daairo-

Ie; deegrol, deegroller. 
' rolsttiel, s. m. Rolstoel; rol stoel. 
' roltrap, s.m. Roltrep(pen); roltrap. 
ro'man, [ro.man] s.m., -s. Roman; roman. 

rone 

roman'tyk, [ro.mantik] s.m. Romantyk; 
romantiek. 

ro'mantys, [ro.mantis] adj. Romantysk; ro
mantisch. 

Ro'meins, [ro.mf:. i n(t)s] adj . Romeinsk; 
Romeins. -e syfers, Romeinse cijfers. 

' romfel, s.m., --> ronfel. 
'romfelich, adj ., --> ronfelich . 
'romfelje, v., --> ronfelje. 
'rommel, [romal] s.m. Rommel; rommel. 
'rommelich, [romalax] adj . Rommelich; 

rommelig. 
'rommelje, [romalja] v., rommele, romme

Ie. Rommelje; rommelen, een dof rollend 
geluid maken. De tonger rommele yn 'e 
fie rte, de donder rommelt in de verte. --> 

klonderje. 
'rommelseeuwder, s.m. Rommelsouder; 

rommelzolder. 
'rommelseutjen, s.n. Rommelsoadsje; rom

melzootje, rommeltje, allegaartje. - , seu
tjen. 

romp, [romp] s.m., -en. Romp ; romp. De -
fan in beest, minsk, schip, de romp van 
een koe, mens, schip. 

ron, [ron] s.m. Rin ; loop, het lopen. De -
fan 'e mone, son, de loop van de maan, 
zon. # Op 'e - gain, op de loop gaan, 
vluchten. Op 'e - wazze, <Fr.> op 'e rin 
wêze; op hol (ges lagen) zijn (van een 
paard). It hynjer is op 'e -, <Fr.> it hyn
der is op 'e rin ; het paard is op hol (ge
slagen). Tà - wozze om ... , "'" (lopend) 
erop uit zijn om ... te zoeken. Beite wie 
tà - om baanheeuwt, grootvader was erop 
uit om brandhout te zoeken . Hy naam 
mooi ûs de -, hij liep met ons op, hij ver
gezelde ons. --> leup. 

'rone, [ro:na] v. , roonde [ro:nda] , ronde 
[ronda] <zeldz.>, roon [ro:n] t; roond 
[ro:nt] , rond [ront] <zeldz.>, roon [ro:n] 
t. Rinne; lopen. Hes -, <Fr.> hurd rinne; 
rennen, hollen. - , drave. It fe t begint al 
tà -n, het vet begint al te smelten . ft kin 
fra imd - yn 't Zi vven, het kan vreemd 
lopen , gaan in het leven. # DereeulVnder 
-, - , dereeuwnder. Deryn -, erin lopen , 
zich laten beetnemen. --> jjain. len deryn 
- liete, iemand erin laten lopen. - mooi 
. .. , lopen, venten met ... --> sûttelje. It op 
in -n satte, het op een lopen zetten, zich 
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uit de voeten maken. Derût -, eruit lopen, 
uitmunten. Ir roont tjin ... , het loopt 
tegen .. , het is bijna ... uur. It roont tjin 
trooien, ttielven, het loopt tegen dri eën, 
twaalven, het is bijna drie, twaalf uur. - , 
hes, hone, iel. 

' ronfel, [ronfal] ; ' rornfel, [rom(p)fal]; ' rof
fel, [rofal]; s.m., -s. Romfel, ronfel; rim
pel. In seeman mooi de kap fo l -s, een 
zeeman met het hoofd vol rimpels. - , 
ryfe l, rimpel. 

' ronfelich, [ronfalax]; 'rornfelich, [rom(p)
fa lax] ; 'roffelich, [rofalax]; adj. Romfe
lich, ronfelich; rimpelig, gerimpeld. - fa l, 
ri mpelig ve l. In - gesicht, een ri mpelig, 
gerimpeld gezicht. - , f erryfeld, ,yfe lich, 
rimpelich. 

'ronfelje, [ronfa lja] v., rOitfele, ronfele; 
'rornfelje, [rom(p)fa lja] v., romfele, rom
f ele; 'roffelje, [rofalja] v., roffele, roffe
le. Romfelje, ronfelje; rimpelen, rimpels 
krijgen. --> ryfelj e, rimpelj e. 

'ronge, [rol)a] s.m., -no Ronge; rong. 1. elk 
der vier staanders waartegen de berje, 
sydle iers van een oude boerenwagen 
steunt. 2. lange (houten) spijker. 

'ronke, [rolJka] v., ronkte, ronkt. Ronkje; 
ronken. 

'roodbosjen, s.n., --> raidbosjen. 
'roodfonk, s.m., --> raidfonk. 
'rooigos, [ro. iJ- s. n. Raaigers; raaigras. 
'rooilyn, [ro.j]- s.m. « ed.). Roai line; rooi-

lijn. - , reuje. 
rook, [ro:k] s.m., rakken [rakan]. Rok; rok. 

In langen, kotsen -, een lange, korte rok. 
- , rakjen. 

' rooIstook, s.m., - , rolstook. 
rOOD , --> rone. 
' roonder, [ro:ndar] s.m. Rinder; loper, ie

mand die of voor zover hij loopt; ook 
voor bezorger, venter (alleen vOOl'ko
mend in samenstellingen, zie bijv. bol
kûerroonder, brieveroonder, pastroon
der. - , sûtte/der. 

root, [ro:t] s.f. & S. 01., rore (als s.f. ), roten 
(als s.m.) ; rat, [rat] s.f. & s.m ., -te (als 
s.f.) , -ten (als s.m.). Rot; rat. - , ainn . 

ros, [ros] adj . Ros; ros, geel- of bruin achtig 
rood. - hier, ros haar. In -sen glûed, een 
rosse gloed. 

ros, adj . & s.n., --> róze. 
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'r oskje, [roskja] v. , roske, roske. Rattelje; 
rammelen, ratelen. De faam roske mooi 
de bynkebos, het meisje rammelde met 
haar blikken spaarpot. De bIedden ros
ken f an 'e bimmen, de bladeren dwarrel
den van de bomen (en maakten daarbij 
een ritselend geluid). 

' rosse, v., --> rasse . 
' rossich, [rosax] adj . Rossich; rossig, ros-

achtig. - hier, rossig, rosachtig haar. 
rost, [rost] s. m. Rust; roest, ijzeroxyde. 
' roster, [rostar] s.m., -s. Roaster; rooster. 
' rosterje, [rostarja] v., rostere, rostere. 

Roasterje; roosteren. Rostere(d), geroos
terd. Rosterde bole, geroosterd brood. 

'rostfree, adj . Rustfrij ; roestvrij . 
'rostich, [rostax] adj . Rustich; roestig. 
'rost je, [ros(t)ja] v. roste, roste. Rust(k)je; 

roesten, met roest bedekt worden. 
' rostplak, s. n. Rustplak; roestplek, roest-

vlek. 
rot, adj. , - , rat. 
rot, s.m., - , rat. 
' rotefal ; 'roteknip; [ro: ta] - s.m. Rottefäle; 

rattenval, rattenklem, rattenkn ip. 
'rotefanger, [ro:tafal)ar] s. m., -s. Rotte

fa nger; rattenvanger. 
'rotefergif, [ro:ta] - s. n. Rottefergif; ratten

vergif. 
'roteknip, s.m. , --> rotefa l. 
'rotekrieuwt, [ro:ta]- s.n. Rottekrûd ; rat

tenkruit. 
röte(ste), - , ratje. 
' rotestets, [ro:ta]- s.m. Rottesturt ; ratten-

staart. 
rots, [rots] s.m., -en. Rots; rots. 
' rotsblak, s.n. Rotsblok; rotsblok. 
'rotsich, [rotsax] adj . Rotsich; rotsig, rots

achtig. 
'rottich, adj ., - , rattich. 
'rove, [ro:va] s.m. , -no Rob(be); rob, zee

hond. --> seehieuwn. 
' rovefal, s. n. Robbevel; robbenvel, zee

hondenvel. In mûts f an -, een muts van 
robbenvel, zeehondenvel. --> taask. 

' rovejager, s. m. Robbejeier; robbenjager. 
' roze, [r3:za] ; ros, [r3:s]; adj . & s.n. Roze; 

roze. In rózen hued, mauntel, een roze 
hoed, mantel. - stie har gûed, (de kleur) 
roze staat haar goed. 

ru 'bryk , [rübrik] s.m., -en. Rubryk; ru-
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briek. Infasten -, een vaste rubriek. 
r uch, [rüx] adj . & adv., rûgger [rüger] , -st. 

Rûch; ruig, ruw. - weer, ruw, onstuimig 
weer. In ruggen see, een ru we, wilde zee. 
In - bes, een ruige, ruwe, borstelige 
baard. In hieuwn mooi - hier, een ruig
harige hond. In niggen mauntel, een rui
ge, ruwe, harige, grove mantel. In rug
gen hieuwd, een ruige, ru we, niet gladde 
huid. In - gesieht, een rui g, ruw, grof 
gezicht. In ruggen keel, een rauwe, pijn
lijke keel. len - behaundelje, iemand 
ruw, onzacht behandelen . In niggen be
rakkening, een ruwe, niet erg nauwkeu
rige berekening. 

'ruchschaaf, s. f Rûchskaaf, earstskaaf; 
ruwschaaf, roffelschaaf 

'nichschêne, s.m. Rûchskerne; mestvaalt. 
~ dongbilte, sehêne, sehytbilte. 

' ruchte, [rüxte] s. m. Rûchte; ruigte (wild, 
door elkaar groeiend en rankend gewas; 
verdord gras, riet enz.). 

'nichtebosk, s.n. Rûchtebosk; lage, ruig 
begroeide vlakte tussen de voorlaatste en 
laatste duinenrij aan de westzijde van 
Schiermonnikoog. 

'ruchwooi, adv. Rûchwei ; ruwweg, ruw 
geschat. 

' ruede, [rü.ede] s.m. , -n; 'ruedjen, [rü.e
tjen] s. n. , niedjes [rü.etjes]. Roede, ruod
sje; staaf, stan g (meestal van metaal ; inz. 
voor het ophangen van gordijnen of vi
trage). 

'ruedjen, s. n., - , ruede. 
ruef, [rü .ef] s. m. & s.f , rueven [rü.even] 

(als s. m. ), rueve [rü .eve] (a ls s.f.) . Roef; 
roef (op een schip). 

ruek , [rü.ek] s.f , -eo Roek; roek. - , mei
ger. 

ruek, ~ rukke. 
' ruekebal, s.m. <zeldz.>. Kattesturt ; kat-

tenstaart, wi 1genroosje. 
'ruekeleus, adj . & adv., ~ rukkeleus. 
' ruekenast, s. n. Roekenêst; roekennest. 
ruem, [rü.em] s.m. Rom; roem, lof en eer. 
' rueme, [rü.eme] v., niemde, ruemd. Rom-

je; roemen , loven en prijzen. 
ruep, ~ reupe. 
'ruepe, S. I11. , --> nipe. 
ruer, [rü.er] s. n., -en. Roer; roer (stum

inrichting van een schip; jachtgeweer). # 

rukkeleus 

00/1 it - sta in, tb - stain, it - yn haune 
hawwe, it - haude, aan het roer, te roer 
staan, het roer in handen hebben (lett. & 
fig.). ft - ol77smyte, het roer omgooien, de 
zaken anders aan gaan pakken. 

' ruere, [rü.ere] v., ruersde [rü.ezde] , 
ruers(d) [rü .es(t)]. Roere; roeren , licht 
aanraken. In nierend liet, een roerend, 
ontroerend lied. # De mulle gued - kinne, 
zijn l110nd goed kunnen roeren , welbe
spraakt zijn. 11 niert ka~tnt na eh waal, 
het raakt kant noch wal, het lijkt nergen s 
naar. 

'ruergonger, s.m. Roergonger; roerganger. 
'ruerich, [rü .erex] adj . Roerich ; roerig, 

druk. 
' ruerleus, -[lö:s] adj . Roerleas; roerloos. 
' ruerpin, s.f Roerpin ; roerpen. 
ruers(d(e)), --> ruere. 
'ruer-ut, ad v. Plan-ut ; rechtuit, ronduit, 

zonder omwegen , onverbloemd. (fen) -
wat seze, (iemand) rechtuit, ronduit iets 
zeggen. --> plan-ut, reeuwn-ut. 

ruet, [rü .et] s.n. Roet; roet. # - yn 't iiten 
smyte, roet in het eten gooien, de zaken 
bederven. --> kaud, swets. 

rm, [rüf] s.n. « Ned. ), -fen. Rip ; ruif - , 
reeuw, rip. 

'ruggelje, [rügelje] v. , niggele , ruggele. 
Rûgelje; kalm en verspreid naar beneden 
(laten) vallen (van droge stoffen). Der 
ruggelje kêlen ut 'e sak, <Fr.> der rû 
gelje kerlen ut 'e sek; er vallen kalm en 
verspreid korrel s uit de zak. Hy rugge/e 
ales der hier eeuwnder, <Fr.> hij rûgelet 
alles der hjir ûnder; hij bemorst hier alles 
(doordat hij kalm en verspreid droge 
stoffen naar beneden laat vallen, bijv. uit 
een zak) . 

' ruggens, [rügen(t)s] s.m. Rûgens; ruig
heid , ruwheid. 

'rUkke, [rüke] (st. )v. nikte, ruek [rü .ek] 
.... ; rukt, rilsen [ritsen] .... . Rûke; ruiken. 
Lekker, krieuwdieh -, lekker, kruidig rui
ken , geuren. De kafje nikt, de koffie 
geurt, verspreidt een aangename geur. 
Wat -, iets ruiken, de geur van iets ge
waarworden. # - nooi ... , ruiken naar ... , 
de gem met zich dragen van ... - , siekfe. 

'rUkkeleus, [rükelö: s]; 'ruekeleus, [rü.eke
lö:s] ; adj. & adv. Rokkeleas, domdryst; 



rukker 

roekeloos. 
' rukker, s.m., -> nikkert. 
'rUkkersgued, [rüke(r)z]- s. n. Rûkersguod ; 

reukwater, odeur, parfum . Floridawat
ter. 

' rUkkert, [rüke(r)t]; 'rUkker, [rüker]; 
s. m., -s. Rûker; ruiker, boeket, tuil. 

'rulje, [rölje] V., ik rulje, do reuleste [rö:
leste], hy reule [rö:le] , ~I-Y, je, j imme, jà 
rulje; reule, reuIe; 'reulje, [rö:lje] V., 

reuIe, reuie. Roalje; ruilen. # Ik wue net 
mooi him -, ik zou met hem niet willen 
ruilen, ik prefereer mijn eigen positie bo
ven die van hem. 

rum, [röm] s. m. Rum; rum. 
r6m, [rüm] adj. & adv., -er, -st. Rûm, rom ; 

ruim. In - hûs, een ruim hui s. - winje, 
ruim wonen. It -mefjild, het ruime, open 
veld. In -men wiin, een ruime, schuin van 
achteren komende wind (bij het zeilen). -
in jier, ruim een jaar , iets langer dan een 
jaar. -> gûed. - hûndert geeuwne, ruim 
honderd gulden, iets meer dan honderd 
gulden . # SO - as de see, heel erg ruim. 
- , hûs, sap . 

r6m, [rüm] s.n. , -men. Rûm, rom ; ruim 
(van een schip). 

rume(ste), -> rumje. 
'r6mje, [rümje] v., ik runye, do rûmeste 

[rü:meste] , hy rume [rü :me], ~I-Y, je, j im
me, jà rûmje; rume, n ime. Romje, rûmje; 
ruimen. De komer -, de kamer ruimen, 
opruimen. -> oprûmje. De wiin rume, de 
wind ruimt, draait met de zon mee inz. 
door het westen naar het noorden. - , ût
gain. -> wooi . 

' r6msak, s.m. Romsek; boezeroen, korte 
werkkiel net lange mouwen. 

' r6mte, [rüm(p)te] s.m., -no Romte; ruimte. 
# Op 'e - wazze,· het ruime sop gekozen 
hebben, op volle zee zijn. sap, spikkel. 

'rumtefaart, s.m. Romtefeart ; ruimtevaart. 
'r6mteschip, s.n. Romteskip; ruimteschip. 
rtin, [rün] s.m., -nen. Run ; ruin , gesneden 

hengst. 
rup, [röp] ; reup, [rö:p]; S. I11 . Rop; roep. 

Wy heersden in - om hilp , wij hoorden 
een roep om hulp. De - om mair lain, de 
roep om meer loon. De - jan it jeurjier, 
de nacht, de lokroep van de lente, de 
nacht. 
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'rupe, [rü:pe]; ' ruepe, [rü.epe] ; s. m., -no 
Rûp; rups. ' meiger. 

' ruppe, [röpe] v. , rupte, rupt; ' reupe, 
[rö:pe] (s t. )v. <zeldz.>, ruep [rü.ep], 
reupte; reupen, reupt. Roppe; roepen. De 
bieuwr rupte de j ooint (by him), de boer 
riep, ontbood zijn knecht. Jimme motte 
dokter -, jullie moeten de dokter laten 
komen. It ben rupte om syn mim, het 
kind riep om zijn moeder. Ik rup dy 
meum eer om fjeeuwr ieuwre, ik roep, 
wek je morgenochtend om vier uur. 

rupsk, [rüpsk] adj. Rûp k; kouwelijk en 
ongezond. Hy sjocht so -, <Fr.> hy sjocht 
der sa rûpsk ut ; hij ziet er zo kouwelijk 
en ongezond uit. In - kat, <Fr.> in rûpske 
kat; een kat met dof, niet glanzend haar 
(t. g. v. een slechte gezondheid of doordat 
zij te veel in handen is geweest). Jo -
kat! , die gore kat!, die rotkat! 

Rus, [rös] .m., -sen. Rus; Rus, inwoner 
van Rusland. 

'Ruslaun, nom.prop. Ruslan; Rusland. 
'Russys, [rösis] s.n. & adj. Russysk; Rus

sisch . (It ) - is in meujen taal, (het) Rus
sisch is een mooi e taal. De -e taal, de 
Russische taal. 

rut, [röt] adj . In: - wazze, rut, blut zijn , al
les verloren hebben. 

rut, [rüt] s. n., -ten. Rut; ruit; inz. voor: 
vensterruit, schijf vensterglas; bij uitbrei
ding ook voor: raam, venster, schij f glas 
met omlijsting. -> gles. De ryn klettere 
tjin it -, de regen klettert tegen de ruit. In 
stokken -, een kapotte ruit. Der stie in 
plant jeur it -, <Fr.> der stiet in plant 
foar 't rut ; er staat een plant voor de rui
ten, voor het raam . Der staie granyums 
j eur de -ten, er staan geraniums voor de 
ruiten, voor het raam. Troch it - sjain, 
<Fr.> troch it rut sjen; door het raam 
(naar buiten of naar binnen) kijken. - , 
nitfen. 

'rutten, [rüten] s. (altijd zonder art. ; in 
combinatie met een persoonsvorm in het 
enkelvoud). Ruten; ruiten, alle speel
kaarten in het kaartspel met een rode ruit 
erop. - is troef, ruiten is troef. - , rul. 

rutten'aas, s.m. Rutenaas; ruitenaas. 
'ruttend, adj ., -> rutterd. 
'rutter, [rüter] s.m. , -s. Ruter; ruiter, 
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paardrijder; ook voor: een wi ld meisje. 
'rutterd, [rü tart]; 'ruttend, [rütan t] 

<zeldz.>; adj. Rutsjes; geruit (van stof en 
de kleding die daarvan gemaakt is). In 

rutterlik 

-en [rütardan] rook, een geruite rok. -e 
[rütarda] staf, geruite stof, ruitjesgoed. 

'rutterlik, [rütarlak] adj. & adv. Ruterlik ; 
ruiterlijk. 



's, - , se, wazze. 
s' , - , se. 
saach, [sa: x] s. f. , sage [sa:ga]. Seage; 

zaag. 

s 

'saachsel, [sa:xsa l] s.n. Seachsel, seach
moal ; zaagsel , zaagmeel. 

saad, [sa:t] s.f. ..... , sade [sa:da] . Saad ; wel, 
bron , plaats waar water uit diepe grond
lagen onder druk naar de oppervlakte 
komt. -+ ton, wel. 

'saadje, v., -+ sedje. 
'saadsum, [sa: tsam] adj. <zeldz.> . Saad

sum, sêdsum; waarvan men gauw verza
digd is (m.b.t. eten). - iiten, eten waarvan 
men gauw verzadigd is. - , sedje. 

'saagje, [sa:gja] v. , sage, sage. Seagje; za
gen. Sage(d), gezaagd. Sage(d) heeL/wt, 
gezaagd hout. In sageden planke, een ge
zaagde plank. 

saak, [sa:k] s.m., saken. Saak; zaak; ook 
voor: proces, rechtsgeding ( -+ jochtsaak, 
pleitsaak). De - is bekind wezzen, de 
zaak, het voorval is bekend geworden. In 
- fan got belang, een zaak, aangelegen
heid van groot belang. Dat is syn -, dat is 
zijn zaak, dat gaat hem alleen aan , daar 
hebben wij ons niet mee te bemoeien. De 
gon.g fan saken, de gang van zaken , de 
wijze waarop het toegaat. Hy het de - fan 
syn heit fu tsat, hij heeft de zaak, winkel 
van zijn vader voortgezet. Saken, zaken, 
handel. -+ sakenman. Saken mooi ien 
dwaan, zaken met iemand doen. Gûje sa
ken dwaan , goede zaken doen , zodanige 
zaken doen dat men er veel aan verdient. 
# ft is - dat, (om) ... , het is zaak, het is 
raadzaam , het is wenselijk, dat .. . , (om) 
... It is ne - dat wy der niks mail' ieuwr 
seze, het is nu zaak dat wij er niets meer 
over zeggen. It is ne - (om) der niks mair 
ieuwr ta sezen, het is nu zaak (om) er 
niets meer over te zeggen. Taf de - kom
me, <Fr.> ta de saak kom me; ter zake 
komen , tot het eigen lijke onderwerp van 
gesprek overgaan. Maar ne tat de -I, 

maar nu ter zake' -+ aard, saken. 
'saakIik, [sa:k(a)lak] adj . & adv. Saaklik; 

zakelijk. 
'saakwaarnirnmer, s.m. Saakwaarnim-

mer; zaakwaarnemer. 
saaI, [sa: l] s.m., sa/en. Seal ; zaal. 
'sabbat, [sabat] s. m. , -ten. Sabbat; sabbat. 
'sabbelje, [sabalja] v. , sabbe/e, sabbele. 

Sabje, sobje; sabbelen, zuigen aan. - , 
sovj e. 

'sabel, [sa:bal] s.m., -s. Sabel; sabel, ge
bogen slagwapen met één snede. 

'sabelje, [sa:balja] v., sabele, sabele . Sa-
belje; sabelen. -+ da /sabetje. 

sach, s.n., -+ soch. 
sachs, adv. , -+ sas. 
sachste, -+ sikje. 
sacht, adj . & adv., - , saft. 
sacht, -+ sikje. 
'sade, [sa: da] s. m., -no Seadde; zode, plag. 

# Dat bringt, sat gin -n oon 'e dyk, dat 
brengt, zet geen zoden aan de dijk, dat 
geeft geen of (te) weinig voordeel, dat 
helpt niet of (te) weinig. -+ gruppe/sade. 

'sadel, [sa:dal] s. n., -s. Seal, sadel; zadel. 
'sadelje, [sa:dalja] v., sade/e, sadele . Seal

je, sadelje; zadelen. 
sarfraan, [safra: n] , [safra:n] s.n. 1. Sen

taulis ; (fraai) duizendguldenkruid . 2. saf
fraa n; saffraan, soort geelkleurige spece
rij. - , geel. 

'safjes, [sa:fjas] adv. Sêftkes , sêftsjes; 
zachtjes, zoetjes . # - oon, zachtjes aan, 
zoetjes aan, still etjes aan, langzaam aan. 
-+ saft, sûetjes. 

sa'fooiekeuJ, [s3fo:!a]-, [safo:!a]- s.m. Sa
voaiekoal ; savooikool, savooienkool. 

safste, - , sikje . 
sa ft, [saft] ; sacht, [saxt] <zeldz.>; adj . & 

adv., -er, -st. Sêft; zacht. 1. niet hard 
(van stoffen en concrete zaken). In. -
kêsen, in -en matras, een zacht kussen , 
een zachte matras. In -en staf, een zachte 
stof. In - kiJked ooi, een zacht gekookt ei. 
- watter, zacht water, water met een laag 

-
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kalkgehalte. 2. niet luid . It -e gerieuws 
fan de bIedden, het zachte gerui s van de 
bladeren. -e klanken, zachte klanken. -
sjonge, - wat friegje, zacht zingen, zacht 
iets vragen . Op -e teun , op zachte toon . 
3. niet fel , niet hevig. Jo is - fan gemued, 
zij is zacht van gemoed, zachtmoedig, 
vriendelijk van aard. Yn -e kleuren, in 
zachte kleuren. - blau, grien, grys, roze, 
zacht blauw, groen, grij s, roze, een zach
te tint blauw, groen, grij s, roze. De stier 
glore -, de ster glan st zacht. In -en win
ter, een zachte, niet strenge winter. In -
kueltjen, een zacht koeltje, een licht 
briesje. Wat - oonretje, iets zacht, teder 
aanraken . 4. niet snel, langzaam (alleen 
in safjes oon) . # SiJ - as bUtter, ulje, zo 
zacht al s boter, boterzacht. SiJ - as siide, 
zo zacht als zij , zijdezacht. -> siidesaft. 
- , deud, safjes. 

saft, - , sikje. 
saft 'muedich, -[mü.adax] adj. & adv. Sêft

moedich ; zachtmoedig. 
saft'sinnich, -[sfnax] adj . & adv. Sêftsin-

nich ; zachtzinnig. 
'sage, [sa:ga] s.m., -no Sêge; sage. 
'sager, [sa:gar] s.m., -s. Seager; zager. 
sage' ree, [sa:gare:] s.m., -ën. Seagerij ; za-

gerij. 
'sago, [sa:go:] s. m. Sago; sago. 
saim, [sa im] s. m. , simmen [slman]. Sea

me; zoom, omgeslagen en vastgenaaide 
rand aan een stuk weefsel of een kleding
stuk. # In - spak <zeldz.>, een zij spek. 

, syde . - , saimje, simje. 
'saimje, [sai mja] v., saime, saime. Seamje; 

zomen , van zomen voorzien (van een 
stuk weefsel of een kledingstuk). - , sim
j e. 

sak, [sak] s.m. , -ken. Sek; zak. 1. niet-stij f, 
hulsvormig voorwerp (van jute, katoen of 
plastic) waarin iets opgeborgen of ver
voerd kan worden (groter, ruimer dan 
een pûere); ook voor: dichtgeknoopte 
doek waarin men bepaa lde meelspijzen 
kookt ( -> kattensak). In - graan, iepels, 
kale, een zak graan, aardappelen, kolen . 
2. (a lleen als tweede lid van een samen
stelling) aanduiding van een persoon als 
drager van een ongunstige eigenschap 

saJd 

die met het i n het eerste lid van de sa
menstelling genoemde verband houdt, 
zie: fretsak, papsak, sautsak, soeksak, 
tjoksak. -> kont, poot, pûere, schût. -> 

fol, optaskje, piip, rakken. 
sak, [sak] s.m. , -ken. Sok; sok. # De -ken 

deryn satte , er de sokken in zetten 
(hard(er) gaan lopen; hard weglopen). -> 

hassak. 
'saken, [sa:kan] s.plur. (all een in com

binatie met het art . de) . Saken ; zaken, 
maandstonden, menstruatie. De - hawwe, 
de zaken, de maandstonden hebben, 
menstrueren . 'regels, saak. 

'sakenman, s. m., -jûed -[jü.at]. Sakeman ; 
zakenman. 

'sakfol, s. n. Sekfol; een zak vol. In - krim
pe, een zak vol zeeschelpen , kokkels. 

'sakj e, [säkja] v., ik sak je, do sokeste 
[s::>: kasta] , hy sake [s::>:ka], wy, j e, jimme, 
jà sak j e; sake, sake. Sakje; zakken. De 
barometer, it gles sake, de barometer 
zakt, daalt. It waffer is soke( d) , het water 
is gezakt, gevallen. -> fale . De wiin sake, 
de wind gaat liggen. Wat - fiete, iets la
ten zakken, iets neerlaten. Troch it ys -, 
door het ijs zakken. Jo is soke(d) (Jeur it 
eksamen), zij is gezakt (voor het exa
men). len - !iete, iemand laten zakken 
(voor het examen). -> hakke, mûed. 

'sakjen, [sakjan] s.n. , sak jes [sakjas]. Sek
je; zakje. -> duit. 

sakra'mint, [sakramint] , [sakramInt] s.n. , 
-en . Sakramint ; sacrament. 

'sakrone, v. Sekjerinne; zaklopen. 
sal, [sa l] s. n. <zeldz.>, sole [s::>: la] . 1. Soal ; 

vaargeul. - , forgeul . 2. 6fprint yn it san; 
afdruk die door een voorwerp of dier in 
het zand wordt achtergelaten, inz. de 
holte die een schip in een zandpl aat ach
terlaat, wanneer het daar eni ge tijd heeft 
gelegen. -> botsal. 

sal, [sal] s. n. <zeldz.>. Grom ; droesem, 
moer, grondsop. drieuwze. 

sald, [salt] adj. Selde; zelfde. In - daar, een 
zelfde deur. Dat is in -, dat is een zelfde 
(deur). Deze salde [sa ida] dare, deze 
zelfde deuren. Jk mien deze -e, ik bedoel 
deze zelfde (deuren). Der ridt in -en 
1V00in, daar rijdt een zelfde auto. -; dà-



salfpoot 

sa/de, datsa/de, deessa/d, desa/d, desa/
de, dysa/de, ditsa/de, itsa/de, josa/d. 

'salfpoot, [sa lf]- s. m. Salvep6t; zalfpot. 
salve. 

'salich, [sa:lex] adj . & adv., saliger [sa: le
ger] , -st. Sillich: zali g. 

'salichheid, -[he.ir] s.m., -heden -[he:den]. 
Si llichheid; zaligheid . > sief. 

'Salichmöker, -[m:):ker] s.m. Sillichmak
ker; Zaligmaker, Heiland, Jezus Chri s
tus. 

'saHger, [sa:leger] adj . Si lger ; za liger. Myn 
man -, us bep -, mijn man, mijn groot
moeder za liger, mijn overleden man, 
grootmoeder. 

'saling, [sa:l4J] s. m., -en. Saling; zaling, 
elk van de dwarsscheeps aan de mast be
vestigde spreiders die de hoek tussen het 
topwant en de mast groter maken. 

salm, [salm] s.m., -en. Salm; za lm. 
salm, [sa lm] (ook wel uitgesproken als [sa

lem], en dan geschreven als sallem) 
pron .dem. SeIs; zelf, in eigen persoon 
(m.b.t. personen), op zich (m.b.t. zaken). 
De kaptein - stie oon it n ier, de kapteen 
stie - oon it ruer, de kapitein zelf staat 
aan het roer, de kapitein staat zelf aan 
het roer. Liet him it - maar beteije, laat 
hij het zelf maar betalen. Dat mot er -
wyte , dat moet hij zelf weten. Bûtren dy -
wazze, buiten zichzelf zijn . Hy wie butten 
him -, hij was buiten zichzelf. De hûzen -
binne fa n heeuwt, de huizen zelf zijn van 
hout. It plan - is gued, het plan zelf is 
goed. 

sa'lon, [salon], [seIon] s.m., -s. Salon ; 
salon. 

sa'lonbeut, s.f. Salonboat; salonboot. 
sa'lut, [salüt] , [se lüt] s. n. Salut; sa luut. 
'salve, [salve] s.m. Salve; zalf. - > salfpoot. 
'salvje, [salvje] v. , salve, salve . Salvje; zal-

ven. Sa/ve(d), gezalfd. 
'sammeling, [sameilIJ] s. m. , -en. Saml ing, 

fersammeLing; verzameling. -> fersam
me/ing. 

'sammelje, [samelje] v. , sammele, samme
Ie. Sammelje; verza l11elen. -> f ersam
meije, opsaimje. 

san'daal, [sanda:l] S.I11 ., sandalen. San
daal ; sandaal. 
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'sane, [sa: ne] v., saal1de, saand. In : len -
en mane, <Fr.> ien sane en l11ane; ie
mand lastig vallen met aanman in gen. -> 

monj e. - nooi <zeldz.>, ver langen naar. 
-> f erlangje. 

sang, [sfuJ] S. I11 ., -en. Sang; zang. 1. het 
zingen. De - fan 'e fieuw/en, de zang, het 
zingen van de vogels. 2. li ed; gedicht. 
-en fan it ei/aun, zangen, li ederen, ge
dichten van Schiermonnikoog. 

sang(en), -> sj onge . 
'sanger, [salJer] s.m., -s. Sjonger; zanger. 

-> sjonger. 
sange'res, [salJeres] s.f., -sen . Sjongster; 

zangeres. 
' sangerich, [siil)erex] adj . Sangeri ch; li cht 

aangebrand (van melk). Sange rige 
mulke, de mu/ke is -, li cht aangebrande 
l11elk, de l11elk is li cht aangebrand. - > 

(oon)sangerje. 
'sangerje, [salJerje] v., sangere, sangere. 

<Fr. :> Sangerje. 1. zaniken, zeuren. 
sanikje. 2. aanbranden (van melk). - > 

oonsangerje, sangerich. 
'sangerpoot, S.I11 . Sangerdoaze, sanger

kont ; zanikpot, zanikkous. 
'sanglyster, s. m. , - > sj onglyster. 
'sanikje, [sa: nekje] v. , sanike, sanike. Sa

nikje; zaniken, zeuren . -> sangerje. 
sank(en), - > sinke . 
'santepetyk, [santepetik] s.m. In : De hele 

-, de hele santepetiek, de hele santen
kraam, alles bij elkaar. -> hotsje. 

'santich, [santex] ; 'seuventich, [sö:ven
tex]; nUI11 . Santich; zeventi g. # Yn 'e -
wazze, in de zeventig (jaar) zijn , tussen 
de zeventig en tachti g jaar oud zijn . Nooi 
de - rone, naar de zeventig (jaar) lopen, 
bijna zeventig jaar oud zijn . Mooi us, 
j imme, har santigen, met z'n zeventigen. 
- > saun., sauntichste. 

'santien, [santi. en] num. Sant(s)jin ; zeven
ti en. 

'santiende, [santi .ende] num . Sant(s)jinde; 
zeventiende. 

santigen, - > santich. 
'santiger, [santeger]; 'seuventiger, [sö:

venteger]; S. I11 . & adj ., -s. Santi ger; ze
ventiger. # De - j ieren, <Fr.> de santiger 
jierren; de jaren zeventig. 
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sap, [sap] s. n., -pen (alleen in bet. 1). 
<Fr. :> Sop. 1. sap. It - fan in synesapel, 
het sap van een appelsien, sinaasappel. 2. 
sop. 3. soep. In panfo l -, een pan soep. # 
ft n/mme -, het ruime sop, de open zee. 
) rumte. len yn syn - ga ir katje !iete, ie

mand in zijn eigen sop gaar laten koken, 
zich niet met iemand bemoeien, iemand 
laten betijen . -+ sapjen. 

'sapflaask, s.n. Sopflêsk; soepvlees. 
'sapgriente, s.m. Sopgriente; soepgroente. 
'saphin, s.f. Sophin; soepkip. 
'sapjen, [sapjan] s. n. Sopke; sopje. # fen 

yn syn - gair katje liete, iemand in zijn 
eigen sop gaar laten koken , zich niet met 
iemand bemoeien , iemand laten betijen . 
- ) sap. 

'sapk6m, s. m. Sopboard; (diep) soepbord. 
'sappan, s.f. <Fr.:> Soppanne. 1. soeppan. 

2. soepbord. 
'sappich, [sapax] adj. , sappiger [sapagar] , 

-st. Soppich ; sappig. In sappigen synes
apel, een sappige sinaasappel. 

sareh, s.m., -+ sareh. 
sar'dyn tjes, [sardintjas] s.plur. Sardyn

tsjes ; sardientjes. In b!ik -, een blikje sar
dientjes. 

'sargje, v., - ) sorgje. 
sark, [sark] s.m. , -en. Sark; zerk. 
sas, [sas]; sachs, [saxs] <ze/dz.>; adv. 

Sachs, sêfts; zachts, ten minste, a ll icht, 
i n ieder geval. Dà kiste it - 'reis pre
beerje , je kunt het zachts, allicht, in 
ieder geval eens proberen . Hy kue der -
even hanne gain, hij kon er zachts, ten 
minste, in ieder geval even naar toe 
gaan. Dat kiste - even mooinimme, dat 
kun je zonder bezwaar, gemakkelijk even 
meenemen. 

sat, [sat] s.m. , -ten. Set; zet. In - op it dam
bues, schaakbues, een zet op het dam
bord , schaakbord. In - tiid, <Fr.> in set; 
een (vrij lange) poos. Der gie in - tiid yn 
sitten, dat gaat veel tijd kosten . # Dat \Vie 
in gujen - fan dy, dat was goed gedaan 
van jou, dat heb je goed gedaan. In mis
sen -, <Fr.> in misse set, in mi sset; een 
misslag, misstap, dwaling. 

'satan, [sa:tan] s.m. Satan; satan. 
'satanswerk, s.n. Satanswurk; satanswerk. 

'satbaas, s.m. Setbaas ; zetbaas. 
'satbieuwr, s.m. Setboer; zetboer. 
'satfaut, s.m. Setflater; zetfout. 

saun 

'satgóed, s. n. Set(ter)guod; pootgoed, poot
aardappelen. - ) pootgued. 

'satiepel, s.m. Setierpel; pootaardappel, 
plantaardappel. ) pootiepel, poter, sat
ter. 

sa'tyn, [satin ] s. n. Satyn ; satijn , glanszijde. 
'satpil, s. m. Setpil ; zetpil. 
'satsel, [satsal] s. n. , os. Setsel; zetsel. 
'sattapje, [satapja] v., sattappe, sattappe ; 

'settapje, [s8 tapja] v., settappe, settappe. 
Mei de settop topje; met de priktol tollen . 
-+ settap. 

'satte, [sa ta] v., satte, sat. Sette; zetten. 
Bied -, <Fr.> blêd sette; bladeren vor
men, krijgen . Frucht -, vrucht zetten, 
vruchten tot ontwikkeling brengen. Kaf
je, tee -, koffie, thee zetten, bereiden . In 
baim -, een boom zetten , planten . lepels 
-, <Fr.> ierappelsette; aardappelen poten, 
planten. In hus - (!iete), een huis (laten) 
zetten , bouwen. In eerm -, een (gebro
ken ) arm zetten, de delen samenvoegen 
en in een verband leggen. In stok yn 'e 
krant -, een stuk in de krant zetten , laten 
opnemen . In kwaid gesicht -, een kwaad 
gezicht zetten , trekken. Op hus aan -, 
<Fr.> op hûs oan sette; naar hui s gaan. 
Der komen se aan on, <Fr.> dêr kamen 
se oan setten; daa r kwamen ze aan (lo
pen, fiet sen, rijden). # It op in ... satte, -+ 

op. len net - kinne, iemand niet kunnen 
zetten, velen, verdragen . -+ settap, stry
ke. 

satte, -+ sille . 
satten, -+ sitte. 
'satter , [satar] s. m., os. <Fr.:> Setter. 1. 

letterzetter. 2. poter, pootaardappel , 
plantaardappel. - ) pootiepel, poter, sat
iepel. 

'satting, [satbJ] s. m., -en . Setting; zetting. 
'satwerk, s.n. Setwurk; zetwerk. 
saun, [sa.\;ln ] s.n. San; zand. It golle, 

malle, m lle -, het mulle, rulle zand. # len 
- yn 'e eigen streuje, iemand zand in de 
ogen strooien, iemand bedriegen, mislei
den. - derieuwrl, zand erover !, we spre
ken er niet verder over! - ) hingje, saun-



saun 

dersmad. 
saun, [sa.yn]; seuven, [sö:van] <zeldz.>; 

num . & s.m. San ; zeven. It is - ieulVre, 
het is zeven uur. In meujen -, meuje -en 
schrieuwe, een mooie zeven, mooie ze
vens schrijven. # Trooi menutten feur, 
IlOoi saUHen, drie minuten voor, over ze
ven . It is by, feur, ieulVr, naai, tjin sau
nen , het is bij , voor, over, na, tegen zeve
nen. Mooi us, jil1lll1e, har saunen , met z'n 
zevenen. Yn saunen , in zevenen, in zeven 
(min of meer gelijke) stukken. ' santich, 
see. 

'saunbak, s.f. Sanbak; zandbak. 
'saunbank, s.m. Sanbank; zandbank. 
'saunbilte, s.m. Sanbulte; zandhoop. -+ 

saL/nhaipe. 
'saunde, [sa.ynda] num. & s., -/7. . Sande; 

zevende. 
saunde'hail, num. Sandeheal; zevendehalf, 

zes en een half. 
'saundersmad, [sa.ynda(r)z]- s. n. t. Sän

dersmêd; kleine zandbank (in de vaar
geul). In - fan trooi ketier, siet fol polen 
en fol wier, een saundersmad van drie 
kwartier, zat vol pollen en vol wier (regel 
uit een oud lied). 

saunen, - , saun. 
'saunfersteeuwing, -[faste. yllJ] s.m., -en. 

Sanferstowi ng; zandverstui ving. 
'saunflakte, s.m. Sanflakte; zandvlakte. 
'saunhaipe, s.m. Sanbulte; zandhoop. - , 

saunbilte. 
'saunich, [sa. ynax] adj. Sanich ; zandach

tig, zanderig, zandig. 
'saunkasteel, s.n. Sankasti el; zandkasteel. 
'saunkêle, s.m. Sankerl ; zandkorrel. ' kê-

Ie. 
'saunpaid, s.n. Sanpaad; zandpad. 
'saunplait, s.f. Sanplaat; zandplaat. 
'saunsak, s.m. Sansek; zandzak. 
'saunsuger, -[sü:gar] s. m., -s. Sansûger; 

zandzuiger. 
'sauntichste, [sa.yntaxsta]; 'seuventichste, 

[sö:vantaxsta] ; num. & s., -no Santichste; 
zeventigste. - , santich. 

saus, [sa. ys] s.m. Saus; saus. 1. doorschij
nende olie- of waterverf. 2. afkooksel 
waar men tabak in dompelt of mee be
sprenkelt om er een betere geur of smaak 
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aan te geven. ' sauzj e. 
saut, [sa.yt] adj ., -er, -st. Salt ; zout. # Sa -

as breen, zo zout als brijn, brem. -( e) 
drap , zoute drop. - wa tte r, zout water. 
Heste it eut sa - fre tten?, dat heb ik nog 
nooit zo zout gegeten, zo iets bars is mij 
nog nooit overkomen . -+ sieuwr. 

saut, [sa.yt] s.n. , -en. Salt; zout. - ieuwr Ît 
iiten dlVaan, zout over het eten doen. # 
Yn it - bebyten wazze, <Fr.> )'Tl it salt be
biten wêze; veel ervaring (met iets) 
hebben, geroutineerd zijn. Wat mooi in 
kêle - nimme, iets met een korrel(tje) 
zout nemen, iets niet in al zijn gestreng
heid opvatten. It - yn 'e bree net fer
tjinje , het zout in de pap niet verdienen, 
zo goed als niets verdienen . -+ slak. 

'saute, v., - , sautje. 
'sauten, [sa.ytan] adj. Salt(e); gezouten. -+ 

eeuwngesauten, sautje . 
'sautens, [sa.ytan(t)s] s.m. Saltens; zoutte. 
'sautich, [sa.ytax] adj . Saltich ; zoutachtig, 

zoutig. 
'sautje, [sa.ytja] v., saute , saL/te ; 'saute, 

[sa.yta] v., sautte, saut. Saltsje; zouten. 
Saute(d), gezouten . -+ sauten. 

'sautpoot, s. m. Sältlokje; zoutvaatje. 
'sautsak, s.m. Saltsek; zoutzak (lett. & 

fig.). 
'sauzje, [sa. yzja] v., sauze, saL/ze. Sauzje; 

sausen, sauzen. 1. met een saus bestrij
ken (van wanden en plafonds) . 2. in een 
saus dompelen of met een saus bespren
kelen (van tabak). Sauze( d j, gesausd. 
saus. 

schaaf, [sxa:f] s.f., schave [sxa:va]. Skaaf; 
schaaf. 

'schaafbank, s. m. Skaafbank; schaafbank. 
schaai, s. m., - , schai. 
'schaakbues, s. n. Skaakboerd; schaakbord. 
'schaakspil, s.n. Skaakspul ; schaakspel. 
'schaakstok, s.n. Skaakstik; schaakstuk. 
schaal, [sxa: l] s.f. , schale. Skaal, skeal ; 

schaal. 1. ondiepe en wijde schotel. 2. 
verdeli ngsmaatstaf. -+ plingschail. 

'schaaIje, [sxa: lja] s.m., -s. Skealjen, skeal
jes, skealjens; balans, weegschaal. Schaal
jes <zeldz.>, <Fr.> skealjen , skealjes, 
skeal jens; balans, weegschaal. 

'schaarspylje, [sxa:r]- v. Krijoanboartsje; 
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krijgertje spelen, waarbij de successieve
lijk gevangen kinderen de nog niet ge
vangen kinderen moeten helpen vangen, 
zodat er van lieverlede een hele schare 
ontstaat ; di t alles onder het roepen van 
'schaar, kom bij elkaar !', reden dat di t 
spel ook met schaar dwaan aangeduid 
wordt. -+ aalsje, schare. 

'schabbelkueke, [sxabel]- ; 'schrabbelkue
ke, [sxrabel]- ; s. m. (inz. in combinatie 
met het art. in ). Skrabbelkoekje, siden 
himdsje, weiten pykje, skroedsje; teer, 
zwak en mager kindje (lett.: een van bij
eengeschraapt deeg gebakken koekje). -+ 

schrêve . 
schacht, [skaxt] s. m. , -en. Skacht, skaft ; 

schacht. 
'schade, s.m., -+ schai. 
'schadUf, [sxa:düf] s.m., schadûvven [sxa:

düven] , schaduwen [sxa:dülclen] ; schauw, 
[sxa .lcl] s.m. *, -en. Skaad; schaduw. Yn 
'e - fan in baim, in de schaduw van een 
boom. 

'schadUf-aalsje, v. Krijoanboartsje by 
ljochtmoanne; krijgertje spelen in de ma
neschijn . -+ aalsje, bosdûvelje, mon
schyn-aalsje. 

scha'fylje, [sxafi lje], [sxefilj e] v. , schafyle, 
schafyle. Skewiele; schavelen, schavie
len, inschikken, toegeven. 

schaft, [sxaft] s.m . Itensskoft, skofttiid ; 
schaft , onderbreking van het werk om te 
eten. 

'schafte, [sxafte] v. , schaftte, schaft. Skaf
te, skoftsje; schaften, het werk onderbre
ken om te eten. 

schai, [sxaiJ; schaai, [sxa: iJ ; 'schade, [sxa: 
de] <zeldz.>; s.m. Skea; schade, scha. 

'schaifergUeding, s.m. Skeafergoeding; 
schadevergoeding. 

'schaikel , [sxai keI] s.m., os. Keat; schakel , 
schalm (van een ketting) . -+ kait, schalm. 

'schailik, [sxai lek] adj . Skealik ; schade
lijk. 

'schaipost, s. m. Skeapost; schadepost. 
schairs, [sxai rs] adj . <zeldz .>. Krap; 

schaars. - } krap. 
'schairste, [sxai rste] s.m. <zeldz.>. Krap

te; schaarste. -+ krapte. 
schait, -+ sjotte. 

schandlik 

schak, s.m. , -+ schok. 
'schake, [sxa:ke] v., schaakte, schaakt. 

Skake; schaken, schaak spelen . 
'schakel, [sxa:kel] s.m., os. Skeakel; scha

kel, verbindingselement. 
'schakelje, [sxa:kelje] v., schakele, scha

kele. Skeakelje; schakelen, verbinden. 
'schaker, [sxa:ker] s.m., os. Skaker; scha

ker, schaakspeler. 
'schakke, v., -+ schokke. 
schalm, [sxalm] s. m. , -en. Skalm; schalm, 

schakel (van een ketti ng). -+ kait, schai
kel. 

'schammel, [sxamel] s. m., os. <Fr.:> Skam
meI. 1. schraag, draaggestel. - } schraach. 
2. melkstoeltje (op één poot). -+ tue/eo Hy 
ging mooi - en bynteeuw tà malken, hij 
ging met melkstoeltje en bindtouw naar 
het land om te melken. 3. dri estal , drie
voet, schoenmakerszetel met drie poten. 

'schampe, [sxampe] v. , schampte, schampT. 
Skampe; schampen, afstuiten, afglijden ; 
ook voor: net even raken. - } schamper je. 

schampel'juen, [sxampeljü .en] s.n. Kryk
krak, gribus; kavalje, oud, vervallen, uit
gewoond huis (vgL Ned. schampeljoen, 
scha(m)pseljoen 'raar model ') . In aud -, 
een oud kavalje. -+ faa l-om, krikkemik. 

'schamper, [sxamper] s.m., os. Skamper; 
schamper, rakeljngse houw, rakelingse 
steek, schampschot. # Mooi in - oofrone, 
<Fr.> mei in skamper 6frinne; met een 
sisser aflopen, geen ernstige gevolgen 
hebben. -+ schampschat. 

'schamper, [sxamper] adj . & adv., -der, 
-st. Skamper; schamper, geringschattend, 
minachtend. 

'schamperje, [sxamperje] v. , schampere, 
schampere. Skamperje; schamperen. 1. 
sch ampen, afstuiten, afglijden. - } sc ham
pe. 2. schampere opmerkingen maken . 

'schampschat, s.n. Skampskot; schamp
schot. - } schamper. 

schan'daal, [sxanda:l] s.n. , schandalen. 
Skandaal; schandaal. -+ schaune. 

schan'dalich, [sxanda :lex] adj . & adv. 
Skandalich ; schandalig. 

schandele'seerje, v., -+ schanseerje. 
' schandlik, [sxandlek] adj. & adv. Skand

lik; schandelijk. 



schanken 

schank(en), -> schinke. 
schan'seerje, [sxansI.arja] v. <zeldz.>, 

schansere , schansere; schandele'seerje, 
[sxandalasLarja] v. <zeldz.>, schandele
sere, schande/esere. Skansearje; schan
daüseren, beschadigen. Schansere(d), be
schadigd. 

schap, [sxap] s. n., -pen. Snieskower; 
sneeuwruimer, sneeuwschop. -> scheeuw
bues, sniebues, sniescheeulVer, schop . 

'schaplik, [sxaplak] adj . Skapük; schap
pelijk, redelijk. 

schar, [sxar] s.f. , schare [sx:na]; schor, 
[sx:J: r] s.f., -eo Skar; schar, soort kleine 
platvis. 

schar'dieuws, [sxardi .ys] s.m. Skadui s; 
kardoes, draagklamp ter ondersteuning 
van bijv. een plank. -> krebyl. 

'schare, [sxa:ra] s. m., -no Skare; schare, 
menigte. -> schaarspylje. 

'scharje, [sxärja] v., ik schar je, do scha
reste [sx:J :rasta], hy schare [sx:J:ra ], wy, 
j e, jimme, j à scharje; schare, schare. 
Skraabje; krabben (door een paard met 
zijn voet) (vgl. Ned. scharren, scharten 
'krabben'). 

'scharje, [sxarja] v., ik schar je, do schO
reste [sx:J: rasta] , hy schare [sx:J: ra] , wy, 
j e, jimme, jà scharje; schare, schare. 
Skoarje; schoren, schragen, stutten. -> 

bescharje, schastien, stutte. 
schar'minkel, [sxarmlukal] s.n., -s. Skar

minkel; scharminkel. In meiger -, een 
mager scharminkel. 

schar'nier, [sxarni .ar] , [sxaniar] s.m., -en. 
Knier(ban), ban; scharnier. -> bjaun. 

scharp, [sxarp] adj ., adv. & s. n. , -er, -st. 
Skerp; scherp. In - mas, een scherp mes. 
It - fan it mas, het scherp, de snede, de 
srüjkant van het mes. In -en punt(e), een 
scherpe punt. In -en wiin, een scherpe, 
snijdende wind. In -en smaak, een scher
pe, bijtende smaak. In - antwes, een 
scherp, bits antwoord. In - tang hawwe, 
een scherpe, bitse tong hebben, scherp, 
bits spreken. Op in -en teun, op een 
scherpe, onvriendelijke toon. In -en fo to, 
een scherpe, nauwkeurige, duideljjke 
foto . - siile, scherp , zoveel mogelijk bij 
de wind zeilen . len - yn 'f eich haude, ie-
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mand scherp, nauwlettend in het oog 
houden. len - oonsjain, iemand scherp, 
doordringend aanzien. # Sà - as in flym, 
zo scherp als een vlijm, vlijmscherp. It 
hikt -, <Fr.> it lûkt tin ; de lucht is 
scherp, het is snijdend, vinnig koud . -
lVazze, scherp zijn , scherpe, vinnige kri 
tiek uiten. In hynjer op - satte, een paard 
op scherp zetten , het ijzeren punten on
der de hoeven doen (om uitglijden te 
voorkomen). 

'scharpens, [sxarpan(t)s] s.m. Skerpens; 
scherpheid. 

'scharpje, [sxarpja] v., scharpe, scl1Grpe. 
Skerpje; scherpen, (weer) scherp of (nog) 
scherper maken. 

scharp'sinnich, -[sInax] adj . & adv. Skerp
sinnich; scherpzinnig. 

'scharpte, [sxarpta] s.m. Skerpte; scherpte. 
'scharrel, [sxaral] s. m. & s.f., -s. Skarrel, 

skarreltsje; scharrel, scharreltje (nog wat 
losse verkering; jongen, meisje met wie 
men nog wat losse verkering heeft ). 

'scharrelje, [sxaralja] v. , scharrele, schar
rele. Skarrelje; scharrelen. -> schiive. 

'schastien, [sxa]- s.m. Skoarstien; schoor
steen . # Srykje de rome yn 'e eers en gai 
op 'e - sitten, steek je duim in je gat en 
ga op de schoorsteen zitten (gezegd tegen 
iemand wanneer er geen (zit)plaats meer 
is). - , schar je. 

schastien'mauntel, S. 111. Skoarstienmantel; 
sch oorsteen man tel. 

'schastienraiger, -[rai gar] s.m., -s . Skoar
stienreager; schoorsteenveger. 

schat, [sxat]; schot, [sxot]; s.n., -ren. Sket, 
skud; schot, schutting, (houten) heining. 

schat, [sxat]; schot, [sxot] ; s. n., -ren (al
leen in bet. 1). Skot; schot. 1. handeling 
van het schieten; keer dat 111en schiet 
(met een vuurwapen). 2. (snelle) voort
gang (vrijwel uitsluitend in combinati e 
met de werkwoorden komme en sitte) . 
Der sit (g in) - yn, er zit (geen) schot in , 
het gaat (niet) snel. Der komt - yn, er 
komt schot in , het begint sneller te gaan . 
# Buften - blieuwe, lVazze , buiten schot 
büjven, zijn . len eeulVnder - haude, ie
mand onder schot houden . 

schat, [sxat] S. 111 ., -fen. Skat; schat, iets 
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van grote waarde; ook voor: li eveling, 
lieverd. 

'schatel, [sxa: tal]; 'scheutel, [sxö: ta l] ; 
'schotel, [sxo:tal] <zeldz.>; s.m. , -s. 
Skoattel ; grendel. De daar op 'e - slryke, 
<Fr.> de doar op 'e skoattel dwaan , stri
ke; de grendel op de deur schuiven , de 
deur grendelen. --> slat. # Der in - feur 
s fly ke, <Fr.> der in skoatteltsje foar stri
ke; er een stokje voor steken , de voort
gang beletten. 

'schatel, [sxa:tal] s.m. , -s. Skoatte\ ; scho
tel , ovenpaal , ovenschop, schieter, schiet
plank, schietschop, platte en brede schop 
aan een lange steel, waa rmee de bakkers 
het brood in de oven schi eten en er weer 
uit halen. 

'schatelje, [sxa:talja] v. , schatele, schatele; 
'scheutelje, [sxö:talja] v. , scheuteIe, 
scheutele. Skoattelje; grendelen. 

'schaterje, [sxa: tarja] v. , schatere, scha
tere. Skatterje; schateren . 

'schatgraver, s.m. Skatgraver; schatgra
ver. 

'schatkist, s.f. Skatkiste; schatkist. 
'schatkomer, s. m. Skatkeamer; schatka

mer. 
'schatryk, adj. Skatryk; schatrijk. 
'schatte, [sxata] v., schatte, schat. Skatte; 

schatten, ramen. # Wat - op ... , iets 
schatten op ... , schatten dat iets ... waard 
is. --> rame, rieuwzje . 

schatten, --> sjotte. 
'schattich, [sxatax] adj . Alderleafst ; schat

tig. 
'schatting, [sxatllJ] s.m ., -en. Skatting; 

schatting, raming. 
'schaune, [sxa.yna] s.m. Skande; schande. 

Tt is -I, <Fr.> it is skande; het is (een) 
schande, het is schandalig; het is zonde, 
het is (heel) jammer. SchaLme!, schande! , 
schandalig! , (het is) hoogst onbehoorlijk! 
# Ten ta - met je , iemand te schande l11a
ken, iemand oneer aandoen. --> schan
daal, seeuwne. 

schauns, [sxa.yn (t)s] s. m. , schaunzen 
[sxa . ~IIl (d)zan]. Skans; schans. # De 
Schauns <Fr.> De Skans; Oostmahorn . 
Op 'e Schauns, in Oostmahorn. - ) Aist
mehêne. 

scheet 

'schave, [sxa:va] v. , schaafde, schaafd. Ska
ve; schaven. 

'schedel, [sxe:dal] s. m. In : Ho kriigeste it 
yn 'e -I, <Fr.> hoe krijst it yn 'e plasse!; 
hoe haal , krij g je het in je hoofd ! --> 

pLOse. 
schee, [sxe:] S. n1 . Skie, skeef: schede. --) 

breeuwdschie. 
scheel, [sxe:l] adj. Skilich ; scheel (m.b.t. 

de ogen). - sjain, scheelzien . --> eich. 
scheel, [sxe:l] s. n. Skeel : verschil, onenig

heid, twist. It jeeuwt maar -, het geeft 
maar onenigheid, twi st. 

'schee nt jen, s.m. , --> scheintjen. 
'scheepfaart, s.m. , - ) schipfaart. 
'scheepsbeeuw, s.m., - ) schipsbeeuw. 
'scheepsbeeuwer, s. m., --> schipsbeeuwer. 
'scheepsdakter, s.m. , - ) schipsdakter. 
'scheepsjiet, [sxe:ps]- s. n. Skipsljocht; 

scheepslicht. 
'scheepskist, s.f. Skipskiste; scheepskist. 
'scheepslading, s.m. , --> schipslading. 
'scheepshik, s.n. Skipslûk; scheepsluik. 
'scheepsshiep, [sxe:ps]- s.f. Sloep; sloep. 

--> slûep. 
'scheepswerf, [sxe:ps]- s. m. Skipshelling; 

scheepswerf. 
scheer, [sxI.ar] s. m. In: De - net krej e kin

ne, de bocht niet kunnen krijgen , nemen. 
--> bocht, schere. 

'scheerapparaat, s. n. Skearapparaat; 
scheerapparaat. 

'scheerheeuwt, s.n. Skearhout; scheerhout, 
. draaibare houten wijzer op de masttop, 

waaraan de wimpel bevestigd is. 
'scheerktim, s.m. Skearkop; scheerbakje. 
'scheerkwast, S. I11 . Skearkwast; scheer

kwast. 
'scheermös; 'schiermös, [sxi .ar]- <zeldz.> ; 

s. n. Skearmês; scheermes. --> bek. 
scheers(d(e», - ) schere . 
'scheerspegel, s.m. Skearspegel; scheersp ie

gel. 
'scheerwatter, s.n . Skearwetter ; scheerwa

ter. 
scheet, [sxe:t] S. I11 . , scheten. Skeet; scheet. 

Tn - /iele, een scheet laten . # Gin -, geen 
scheet, niets. --> feer, gesterkeurn, kêle, 
keurn, keurmlekêle, pest, sier. Jo wet der 
gin - fan , zij weet er geen scheet, geen 



scheetsk 

sikkepit, geen snars van. Fan in - in 
tongers/a ch met j e, van een scheet een 
donderslag maken , van een mug een ol i
fa nt maken. 

scheets k, [sxe:tsk] adj. 1. Skiteri ch; schij
terig, bleek, ongezond (vgl. Fr. skeetsk 
'schamper , smalend'). Der - ut sjain, er 
bleek, ongezond uit zien. 2. in: - laakje, 
heimelijk, verstolen lachen. 

scheeuw, [sxe.y] adj ., -er, -st. Skou; schuw, 
schouw. # - lVazze fan ... <zeldz.>, schuw 
zijn van .. . , .. . willen (ver)mijden . 

scheeuw, [sxe.y] s.m. , -en. Skou; schouw, 
stookplaats. 

schee uw, [sxe. y] s. m. <zeldz.>. Skou ; 
schouw, schouwing, bezichtigin g, in
spectie. 

scheeuw, [sxe.y] s. m. <zeldz.>, -en. Skou: 
schouw, platboomd vaartuig. 

'scheeuwbóes, s. n. Snieskower; sneeuwrui 
mer, sneeuwschui ver. --> schap, sniebues, 
sn i escheeuwe r. 

'scheeuwdaar, s.f. Skodoar; schuifdeur. 
'scheeuwdak, s.n. Skodak; schuifdak. 
'scheeuwder, [sxe.ydar] s. m. , -s. Skouder; 

schouder. # De -s ophelje, zijn schouders 
ophalen (te kennen geven dat men het 
(ook) ni et weet; te kennen geven dat men 
het niet de moeite waard vindt erop te 
antwoorden). 

'scheeuwderbled, s. n. Skouderblêd; schou
derblad. 

'scheeuwderbonke, s. m. Skouderbonke; 
sleutelbeen. 

'scheeuwderje, [sxe.ydarja] v., scheeuw
dere , scheeuwdere . Skouderje; over de 
schouder aanzien , met de nek aanzien , 
links laten li ggen. fen -, <Fr.> immen 
skouderje; iemand over de schouder aan
zien , met de nek aanzien , links laten lig
gen. 

'scheeuwdermauntjen, s.n . Skouderman
teltsje; schoudermanteltje. 

'scheeuwdertas, s.f. Skoudertas; schouder
tas . 

'scheeuwe, [sxe .ya] v. , scheeuwde, 
scheeulVd. Skögje: schouwen. 

'scheeuwe, [sxe.ya] v. , scheeuwde, 
scheeuwd. Skowe; schui ven. Hy scheeuw
de de mie oon 'e kaunt, hij schoof de 
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sneeuw aan de kant. De snie scheeulVt 
fa l/ it dak, de sneeuw schuift van het dak. 
- , schuen. 

'scheeuwens, [sxe .yan(t)s] s.m. Skouwens; 
schuwheid. 

'scheeuwleiers, s. m. Skoljedder: schuiflad
der. 

'scheeuwlók, s. n. Skolûk; schuifluik. 
'scheeuwsliide, s. m. Skoslide; schuifs lede, 

duwslede. 
'scheeuwspil, s.n. Skouspul ; schouwspel. 
scheeuwt, [sxe .yt] s.m. , -en. Skout; schout. 

--> waflerscheeulVt. 
'scheide, [sxe .ida] onregelm .v., scheidde, 

scheiden. Skiede; scheiden. 
'scheiding, [sxe .idllJ] s. m., -en. Skieding; 

scheiding. --> naad. 
'scheidsjochter, [sxe. i ts]- s. m. Skieds

rjochter; scheidsrechter. 
'scheilder, [sxe .ildar] s.m. , -s. Saaier; keil

steen , plat steentje voor het keilen, kis
kassen. --> scheilstien. 

'scheile, [sxe.jla] v. , schei/de, scheild. Keil
(j)e (in bet. I ), soale (in bet. I ), skuil(j)e 
(in bet. 2 en 3) ; keilen (in bet. I en 2), 
slingeren (in bet. 3). 1. donderen , met 
kracht gooien , smijten. Ik schei/ dy jonge 
de daar na eh 'reis Llt, ik donder die jon
gen het huis nog eens uit. 2. ki skassen, 
een plat steentje over het water doen 
scheren. De ben binne oon it -n, de kin
deren zijn aan het keilen, kiskassen. 3. 
zwaaien ; ook voor: onvast, onzeker, wan
kel lopen (als een beschonkene). De tjel
/enfan 'e lVooin schei/den hal/I/e en wier, 
dà 't de hynjers op 'e ran lViene, de wielen 
van de wagen slingerden heen en weer, 
toen de paarden op hol (geslagen) waren. 
De /ampyons dà scheile en swooie, de 
lampions di e slingeren en zwaaien. 

'scheilstien, s. m. Saaisti entsje; keilsteen , 
pl at steentje voor het keilen , ki skassen. 
--> scheilder. 

'scheine, s.m., - , schêne. 
'schein(e)bak, s.f., - , schên.ebak. 
'scheinjild, s. n. , - , schênjild. 
'scheinspróttels, [sxe. i nsprütals]: 'schen-

spróttels, [sxensprütals] ; 'schinspruttels, 
[sx.Ln sprütals] ; 'schynspróttels, [sxin
sprüta ls]; s.plur. Skeinspruten , skenspru-
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ten , ski nspruten, sinnespruten: zomer
sproeten. Jà siet eeuwnder de -, zij zat 
onder de zomersproeten . } sommersprut
tels. 

'scheintjen, [sxt:. int jen] ; 'scheintsen, 
[sxt:.j ntsen] <zeldz.>; 'schee nt jen, [sxe:n
tjen] <zeldz.>; s.m. Rikke ham ; gerookte 
ham (vg!. Fr. ski nke 'rauwe, ongekookte 
ham'). - } ham. 

'scheintsen, s. m., - } scheintjen. 
schel, [sxd] s.f. , schêle [sxde]. SkilIe; 

schel, bel ; inz. voor: de schel, bel waar
mee de dorspomroeper een boodschap 
aankondigt. # De - gie, er wordt iets door 
de dorpsonuoeper omgeroepen. Wat is 
der op, aan <zeldz.> 'e - ?, <Fr.> wat is 
der op 'e ski lIe?; wat wordt er (door de 
dorpsomroeper) omgeroepen? - } bel, om
ruppe. 

schel, [sxd] adj . & adv., -der, -st. Skel ; 
schel, hel. In - gehit, een schel geluid. -
jiet, schel licht. /n -len kleur, een schelle 
kleur. 

'schelde, [sxdde] v., scheIdde, scheld; 
'schelle, [sxde] v. <zeldz.>, schelde, 
scheld. Skelle, skelde; schelden. --> haik, 
hieuwd, kwyt. 

'scheldnöme, s.m. Skelnamme; scheld
naam. 

'scheldwes, s. n. Skelwurd; scheldwoord. 
'schele, [sxe: le] v. , scheelde, schee ld. 

Skele; schelen. Dat scheelt een hele M ei, 
dat scheelt een hele boel, dat maakt een 
groot verschil uit. ft hie maar wenich 
scheeld af hy wie fe rdranken, het had 
maar weinig gescheeld of hij was ver
dronken, bijna was hij verdronken. Dat 
kin (my) niks -, dat kan (mij) njets 
schelen, dat maakt (voor mij) geen ver
schil, dat maakt (mij) niets uit. Wat 
scheelt him?, wat scheelt, mankeert 
hem? # - aan, schelen, mankeren, schor
ten aan. Wat scheelt deroon ?, wat 
scheelt, mankeert, schort eraan? 

schele, --> schil. 
schêle, --> schel. 
schêle(ste), - } schelje . 
schelf, [sxdf] adj ., schelver [sxdver], -sr. 

Skelf; scheluw, krom (getrokken) (van 
hout). Dy planke is -, di e plank is sche-

schep 

luw, krom(getrokken). /n schelven plan
ke , een scheluwe, krom (getrokken) 
plank. 

'schelje, [sxdje] v., ik schelje, dà schêleste 
[sxdeste] , hy schêle [sxde], wy, je, 
jimme, jà schelje: schêle, schêle. Skilje; 
schellen, bellen . 

'schelle, v., --> schelde. 
'schelling, [sxdllJ] s.m., -en. Skelling; 

schelling, oude munt ter waarde van zes 
stui vers. 

'schemerlamp, s.f., - } schymerlamp. 
'schênbak, s.f. , } schênebak. 
'schêne, [sxt::ne] ; 'scheine, [sxt:.! ne] ; s. m. , 

-no Skerne; mestvaalt. --> dongbilte, 
ruchschêne, schytbilte. 

'schênebak, 'scheinebak; 'schênbak, 
[sxt::m]- ; 'scheinbak, [sxt:.jm]-; s.f. Sker
nebak; vaaltbak, grote bak die als vaalt 
dien st doet. De husjesomer wes eerder 
wal yn 'e - lege, de toiletemmer werd 
vroeger wel in de vaaltbak geleegd. --> 

(be)striemje. 
'schênegat, s.n. Skernedobbe, skernegat; 

mestvaalt in de vorm van een gat in de 
grond. 

'schêneplak, s. n. Skerneplak, skerne
stee(d); plaats van de mestvaalt. 

'schenjel, s.n., schênjild. 
'schênjild, [sxt:: n]- ; 'scheinjild, [sxt:. in]- ; 

'schenjel, [sxwjel] <zeldz.>; 'scherjild, 
[sxt: r]- <zeldz.>; s.n. t. Skernjild, dom
pen ; mestgeld , spottende benaming voor 

.koeienmest, die de armen van het land 
zochten en lieten drogen, waarna deze 
als brandstof kon dienen (en dus geld 
waard was) . It fjûer fan if - glore yn 'e 
hed, het vuur van het schênjild glom in 
de haard. --> plaister, tort. 

'schênjildsikje, onregelm. v. Skernjild
sykje; mestvaalgeld zoeken. l à binne aan 
it -n, <Fr.> hja binne oan it skernjild
sykjen; zij zijn koeienmest op het land 
aan het zoeken (die ze tot brandstof wi l
len laten drogen). 

'schenspnittels, s.plur. , - } scheinspruttels. 
schep, [sxt:p] s. m., -pen. Skep; schep, zo

veel men in een keer op kan scheppen. # 
/n - ... , -pen ... , een schep ... , veel .. . In -
jild, -pen jild, een schep geld, veel geld. 
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Der in - (by) op dwaan, er een schepje op 
doen (sneller (doen) gaan ; (nog) beter 
zijn best doen; zijn verhaal aandikken). 
- , schepfol. 

schep, [SXEp] s.f., -pe . Skeppe; schep, ge
reedschap om mee te scheppen . 'schop. 

'schepfol, s. n. Skepfol; schep, zoveel men 
in een keer op kan scheppen. - , schep . 

'schepnat, s.n . Skepnet(sje); schepnet, schep
netje. 

'schepomer, s.m. Skepamer; schepemmer. 
'scheppe, [SXEpa] v., schepte, schept. Skep

pe; scheppen, met een lepel , schop of 
emmer verplaatsen. 

'scheppe, [SXEpa] v., schepte, schept; 'schyp
je, [sxipja] v. <zeldz.>, ik schypje, do 
schiipeste [sxi:pasta] , hy schiipe [sxi:pa], 
wy, je, jimme, jà schypje; schiipe, schii
pe. Skeppe; scheppen, creëren , formeren. 

'schepper, [sxEpar] s.m. Skepper; schep
per, creator, formeerder. De Schepper, de 
Schepper, de Almachtige, God. # Wa is 
de - en schrieuwer fan dit buek ?, wie is 
de au teur van dit boek? (vg!. ergens 
schepper en schrijver zijn 'het ergens 
voor het zeggen hebben'). 

'schepping, [SXEpll]] s.m., -en. Skepping; 
schepping, creatie. 

'scheppingsferhaal, [sxEpII](k)s]- s.n. 
Skeppingsferhaal ; scheppingsverhaal. 

'schepsel, [sxEpsal] s. n., -s. Skepsel; schep
sel, creatuur. 

'schepter, [sxEptar] s. m., -s. Skepter; scep
ter. # Hier af der de - swooie, ergens de 
scepter zwaaien , ergens de baas zijn. 

'schere (dy), [sxl.ara] v., scheersde [sxl.az
dal, scheers(d) [sxl.as(t)] . (Jin) skeare; 
(zich) scheren. Ik hew my fandei nach 
net - kued, ik heb me vandaag nog niet 
kunnen scheren. De koven en mieuwke 
scheersden ieuwr it wa tte r, de zilver
meeuwen en kokmeeuwen scheerden o
ver het water. -> saaie. 

'schere, [sxI.ara] v., scheersde [sxl.azda] , 
scheers(d) [sxI.as(t)]. Keare, krieme; 
keren , wenden. Wy kinne hier net -, wij 
kunnen hier niet keren, wij kunnen hier 
de wagen niet keren . -> kere, scheer. 

schêre(ste), -> schelje. 
'schering, [sxl.arll]] s.m. Skearing; sche-
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ring. # Dat is der - en ynslach, dat is 
daar schering en inslag, dat gebeurt daar 
heel vaak. 

'scherje, [sxErja] v., ik scherje, do schê
reste [sxE: rasta] , hy schêre [sxE :ral, wy, 
je, jimme, j à scherje; schêre, schêre . 
Skjirje; schuren, door stevig wrijven 
schoon , glad of glanzend maken ; ook 
voor: poetsen (van het koper(werk». It 
keupenverk -, het koperwerk poetsen. -> 

druchscherje, keup erpoetse. 
'scherjild, s.n., -> schênjild. 
scherm, [sxErm] s. n., -en. Skerm; scherm. 

# Af ter de -en, achter de schermen , niet 
openlijk (m.b.t. iemands optreden of 
werkwijze) . 

'schermer, [sxErmar] s.m., -s. Skermer; 
schermer. 

'schermje, [sxErmja] v., scherme, scherme. 
Skermje; schermen. # - mooi .. . , scher-
men met .. . , met veel ophef gebruik 
maken van ... Mooi wezzen -, met woor-
den schermen, grote woorden gebruiken. 

'scherpapier, s.n. Skjirpapier; schuurpa
pIer. 

'scherrel, [sxEfal] s.m. , -s. Houtsje as label 
oan in kaai; houtje als label aan een sleu
tel. 

'schetich, [sxe:tax] adv. In: It so - seze kin
ne, het zo koddig, komiek kunnen zeg
gen. 

'schetIik, [sxEtlak] s.m. , -en. Skelk; schort, 
boezelaar. # Mooi in ben eeuwnder de -
rone, wat eeuwnder de - hawwe, <Fr.> 
wat ûnder de skelk hawwe; in verwach
ting zijn (inz. van een buitenechtelijk, 
onecht kind) . - , muts. - , felaartjen, 
schettelduek. 

schets, [SXEtS] s.m., -en. Skets; schets. 
'schetsbuek, s.n. Sketsboek; schetsboek. 
'schetse, [sxEtsa] v. , schetste, schetst. Sket-

se; schetsen. 
'schetse, [sxEtsa] s. m. Skerte; schoot, bocht 

gevormd door onderlichaam en dijen van 
een zittend persoon; ook voor: baarmoe
der, moederlijf. # Op 'e -, <Fr.> op 'e 
skerte ; op schoot. It ben siet by mem op 
'e -, het kind zat bij moeder op schoot. 
De haune yn 'e - leze, de handen in de 
schoot leggen, niets uitvoeren, stil toe-
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zien. De hole yn 'e - leze, het hoofd in de 
schoot leggen, zijn verzet opgeven, zich 
on der werpen . 

'schetsich, [sxEtsax] adj. Op-'e-skerte-sit
teri ch; schootzi tterig. In - ben, een 
schootkind, een kind dat graag op schoot 
genomen en vertroeteld wordt. Dat ben is 
sà -, dat kind is zo schootzitterig, dat 
kind wi l aldoor bij iemand op schoot zit
ten. 

'schettelduek, [sxEtal] - s. m. -.. . Skertel
doek, skerldoek; schort, boezelaar. -> 

schetlik. 
'schetterje, [sxEtarj a] v., schettere, schet

tere. Sketterje; schetteren, kwetteren. 
'scheuje, [sxö:ja] v. , scheude, scheud. 

Skoaie; schooien, bedelen. 
'scheujer, [sxö:jar] s.m., -s. Skoaier; schooi

er, bedelaar. 
'scheuke, [sxö:ka] onregelm.v. , ik scheuk, 

dà schukste [sxöksta], hy sc hukt [sxökt], 
"'0', j e, jimme, jà scheuke; schukte [sxök
ta], schukt. Skeuke; scheuken , (zich) 
schurken, zich schuren (inz. om de jeuk 
te doen ophouden). 

'scheukerje, [sxö:karja] v. <zeldz.>, scheu
kere, scheukere. Jin skikke; zich schik
ken. Yder scheukere nooi 't fjuer, ieder 
schikte zich rondom het vuur. 

scheul, [sxö: l] s. m. (met het art. 't in de 
vaste verbinding hierna), -en. lezing, 
skot; school (van vissen). # In scheul ... , 
een schare ... , een menjgte ... In - jonges, 
een schare jongens. Der wie in heel -, er 
was een hele schare, een grote menigte. 
- } rit. Mooi-ineeuwr yn 't - wazze, dikke, 
grote vrienden zijn , onafscheidelijk zijn . 
-> scheul, scheulje. 

scheul, [sxö:l] adj . & s. (alleen in combi
nati e met een pron . poss.). 1. (Al s adj .) 
in : - mooi ineeuwr wazze, dikke, grote 
vrienden zijn , onafscheidelijk zijn . -> 

got, heuters. 2. (al s s.) in : Dat is myn -
net, ik heb geen omgang met hem, ik ga 
met hem niet om. Wat is dyn -?, met wie 
ga je graag om? -> scheui. 

'scheulje, [sxö:lja] v., scheule, scheule. 
Gearkloftsje; samenscholen. De swaaljes 
scheulje wier, de zwaluwen verzamelen 
zich weer voor de wintertrek (in het na-

scheundachter 

jaar). -> scheui. 
scheun, [sxö:n] adv. Skoan ; best, heel 

goed. It folduech us der -, <Fr.> it foldie 
us dêr skoan; het beviel ons daar opper
best, prima, uitstekend. It gie sà -, <Fr.> 
i t giet mar skoan; het gaat best, goed, 
prima, uitstekend. Dar is - genooch, 
<Fr.> dat is bêst genöch; dat is prima, 
uitstekend. Dat wetste -, <Fr.> dat witste 
skoan ; dat weetje best, heel goed (m.a.w. 
houd je maar niet van de domme). It -
dwaan kinne, <Fr.> it skoan dwaan kin
ne; zich fin ancieel met gemak het een en 
ander kunnen veroorloven. It der - mooi 
dwaan kinne, <Fr.> it der skoan mei 
dwaan kinne; het er prima mee kunnen 
doen, er uitstekend van rond kunnen ko
men. It - oon tiid hawwe, <Fr.> it skoan 
oan tiid hawwe; ruim de tijd hebben , er 
ruim de tijd voor kunnen nemen. Jà hew
we - gelyk , <Fr.> hja hawwe skoan ge
Iyk; zij hebben groot, schoon , volkomen 
gelijk, in hun plaats zouden wij net zo 
doen . Wy j eeuwe har - gelyk , <Fr.> wy 
jouwe har skoan gelyk; wij geven hun 
groot gelijk, in hun plaats zouden wij net 
zo doen. Der - genooch fan hawwe, er 
schoon genoeg, meer dan genoeg van 
hebben. - betanke, wel bedankt, reuze be
dankt, heel erg bedankt. 

scheun, [sxö:n] conj . (onderschikkend) t . 
Skien , (al)hoewol't ; schoon, ofschoon, 
hoewel, alhoewel. - (dat) dy plant maar 
)ytj is, het er altyd in seud blome, of
schoon die plant maar klein is, heeft hij 
altijd een hoop bloemen. -> (al)hàwal't. 

scheun, adj . & adv. , -> scheuns. 
'scheunauders; 'schienauders, <zeldz.>; 

s.plur. Skoanälden; schoonouders. 
'scheunbast, adj . & s. n. Skoander; koste

lijk. In -en dei, <Fr.> in skoandere dei; 
een kostelijke, heerlijke dag. Yder hie 
him - klooid, ieder was (op zijn) paasbest 
gekleed. # Op syn - wazze, op zijn paas
best (gekleed) zijn, paasbest gekleed zijn. 
It - oon hawwe, zijn paasbest aan hebben, 
op zijn paasbest (gekleed) zijn . -> bast, 
paiskepronk. 

'scheundachter; 'schiendachter, <zeldz.>; 
s.f. Skoandochter; schoondochter. 



scheunheit 

'scheunheit; 'schienheit, <zeldz.>; s. m. 
Skoanheit; schoonvader. 

'scheunmem; 'schienmem, <zeldz.>; s. f. 
Skoanmem ; schoonmoeder. 

scheuns, [sxö:n(t)s]; scheun, [sxö:n]; adj . 
& adv. Skean ; sch uin , schuin s. 

'scheunseun; 'schienseun, <zeldz.>; s.m. 
Skoansoan; schoonzoon. 

'scheunsoster ; 'schiensoster, <zeldz.>; s.f. 
Skoansuster ; schoonzuster, zwagenn . 
baker, snaarske, snaar. 

scheur, s. m., ...... sc/nu·. 
'scheure, v. , - , schUTTe. 
'scheuring, s. m., ...... schurring. 
scheurs(d(e», ...... scheure. 
scheut, [sxö:t] s.m. , -en. Skoat; schoot (aan 

een zei l). 
scheut, [sxö: t] s.m . ..... , -en. Skoat; schoot, 

beneden pand van een vrouwenjak. 
'scheutel, s. m., ...... schatel. 
'scheutelje, v., - , schare/je. 
'scheuthoorn, -[ho.a(r)n] s.m. , -en. Skoat

hoeke; schoothoorn , schoothoek achter
ste hoekstuk van een zeil, waaraan de 
schoot bevestigd wordt. 

'schichtich, [sxlxtax] adj. Skril(lich), 
skrikfallich ; schichtig, schrikachtig. 

schief, adj., ...... schiif. 
schien, [sx i.an] adj. & adv., -der, -st. Ski en 

(in bet. 1), skjin (in bet. 2 en 3); schoon. 
1. (als adj .) <zeldz.> mooi, fraai . ...... meu. 
2. (als adj.) proper, rein , vrij van vuil 
(veelal met de bijgedachte van netjes). It 
hUs is -, het huis is schoon , wij hebben de 
grote schoonmaak weer gehad. De 10ft is 
wier -, het, de lucht is opgeklaard. - , oof
schienje. 3. zindelijk, op properheid en 
netheid gesteld. Jo is ach so -, zij is heel 
erg zi ndelijk, zij is heel erg op proper
heid en netheid gesteld. 4. (als adv.) 
geheel en al, volkomen , volledig. De iiz
deren hekken wiene - ferrosted , de ijze
ren haken waren geheel en al, volledig 
verroest. Dat is Lis - omtgien, dat is ons 
volledig ontgaan, daar hebben wij totaal 
niets van gemerkt. Dat is him - ferje tten, 
dat is hij volkomen , volledig vergeten. 
Hy hie - syn nacht, <Fr.> hy hie skjin 
syn nocht ; hij had er schoon genoeg van, 
hij was het spuugzat. # SO - as de braun, 
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<Fr.> a skjin as de bran: kraakzindelijk, 
uitermate op properheid en netheid ge
steld . ...... schytschiell . SO - as sLikker, 
<Fr.> sa skjin as sûker , sûkerskjin; 
bran dschoon , kraakzindelijk, geheel 
schoon. -> sLikkerschien. - , dros . 

schien, -> schyne. 
'schienauders, s.plur ., - , scheunauders. 
'schiendachter, s.f. , , scheundachter. 
'schienens, [sxi .anan (t)s] S. I11 . Skientme 

(in bet. 1), skj innens (in bet. 2) ; schoon
heid. 1. <zeldz.> mooiheid, fraaiheid ....... 
meujens. 2. properheid, reinheid. 

'schienfooie, onregelm.v. Skjinfeie; schoon
vegen. 

'schienhaude, st. v. Skjinhalde; schoonhou-
den. 

'schienheit, s. m., ...... scheunheit. 
'schienmem, s.f., ...... scheunmem. 
'schienmetje, onregelm. v. Skjinmeitsje; 

schoonmaken. 
'schienmök, s. m. (Ir) hushimmeljen ; (de) 

grote schoonmaak . ...... himmelje. 
'schienseun, s. m. , - , scheunseun. 
'schiensoster, s.f. , - , scheunsoster. 
'schienspele, v. Skjinspiele; schoon spoe-

len. 
'schienwrieuwe, st. v. Skjinwriuwe; schoon

wrIJven. 
schiep, [sxi .ap] s.n. & s.f. <zeldz.>, -eo 

Skiep; schaap. Dat, jo <zeldz.> -, dat 
schaap. Dit, dees <zeldz.> -, dit schaap. 
Dà -e, die schapen. - , mak. 

'schiepebiom, s.f. Skieppeblom; schapen-
bloem, witte klaver. klaiver. 

'schiepeheuk; 'schiepheuk; s.n. Skieppe
hok; schapenhok. 

'schiepekap, s.m. Skieppekop; schapenkop, 
kop van een schaap; ook voor: schaaps
kop, domoor, sukkel. 

'schiepekeutel, s.m. Skieppekeutel ; scha
penkeutel. 

'schiepetyk, S.I11 . Skieppetyk; schapenteek. 
'schiepetjiis, s.m. Skieppetsiis; schapen

kaas. 
'schiepewol, s.m. Skieppewol ; schapenwol. 
'schiepfet, s.n. Skieppefet, skieppesmoar; 

schapenvet. 
'schiepflaask, s.n. Skieppef1êsk; schapen

vlees. 
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'schiepgale, s.m . Ga ll jchheid; galligheid, 
leverbotziekte, ongans (bij schapen ). 

'schiepheuk, s.n ., - , schiep eheuk. 
'schiephueder, s. m. Skjeppehoeder; schaap

herder. 
'schiepmarkt, s. m. Skieppemerk; schapen

markt. 
'schiepmulke, s. m. Skiepmolke; schapen

melk. 
'schiepscheerder, -[sx1.a(r)dar] s.m., -s. 

Skjeppeskearder; schaapscheerder, scha
penscheerder. 

'schiepskeu, [sx i.aps] - s. m. & s.f. Skiep
pekoai; schaapskooi. 

schier, [sxi.ar] s. f. , -eo Skji rre; schaar. - , 
lasliddich. 

schier, [sxi.ar] adj . Skier ; grauw, grij s 
(inz. in samenhang met mjstig weer en 
het daardoor beperkte zicht). De -e 10ft, 
de grauwe, grijze lucht. De -e kymen, de 
grij ze gezichtseinder, horizon. In -en 
jaune, een grauwe, grijze avond. In -en 
dei , een kleurloze dag, een dag waarop er 
niets bijzonders gebeurt. # -e monniken, 
<Fr.> ski ere muontsen; cisterciënzer 
monniken (die een grauwe, grijze pij dra
gen; deze hebben in vroeger tijden het 
eiland Schiermonnikoog in cultuur ge
bracht en voor bewoning geschikt ge
maakt). - , Schiermonseich, Schiermon
nikeich . -> grau, grys. 

'schiereilaun, s. n. Skiereilan; schiereiland. 
'schierhals, s. m. Skierhals; ruige zegge. 
Schiermonnik'eich, [sxi.armonakE ·l xl; 

Schiermons'eich, [sxi.armon(d)ZE .lx] ; 
nom .prop. SkiermÛlltseach; Schiermon
nikoog (deze naam wordt in de dagelijk
se omgangstaal njet gebrui kt). -> eilaun, 
pole. 

Schiermons'eich, nom.prop., -> Schier
monnikeich. 

'schiermös, s.n., -> scheermos. 
'schierslyper, -[slipar] s.m. , -s. Skj ir(re)

sliper, skearsliper ; scharensliep, schaar
sliep, scharenslijper. -> bek. 

schiet, - , schyte. 
schieuw, [sx i.y] s.m., -en. 1. Skii f; schijf 

(inz. als onderdeel van een katrol: -> ien
schieuwsblak, twaschieuwsblak, trooi
schieuwsblak, fjeeuwrsch ieuwsblak); ook 

schil 

voor: de katrol als geheel. -> blak, ketrol. 
2. in: leL/wr de - gain, over de schreef 
gaan, te ver gaan . -> schreef 

'schifte, [sxlfta] v., schiftte, schift. Skift
(sj)e; schiften . 1. sorteren. 2. klonteren 
(van melk). galrsjotte. 

'schifting, [sxlftuJ] s.m ., -en. Skjfting; 
schi fting. 

schiif, [sx i:f] adj ., schiiver [sxi:var], -st; 
schief, [sxi.af] adj. <zeldz.>, schiever 
[sxi.avar], -st. Bryk, skean ; scheef, 
schuin . De schastien stie -, de schoor
steen staat scheef, schuin. Hy het it 
pet j en - op 'e hole, hij heeft zijn pet 
scheef, schuin op zijn hoofd staan. # Sb -
as in kraaf, zo scheef als een krab, zeer 
scheef. - en bl)'k , <Fr.> skean en bryk; 
schots en scheef. Hy komt der sb - by, 
<Fr.> hy komt der sa bryk by; h ij komt er 
zo vreemd mee voor den dag. -> bryk. 

schiipe, -> schip. 
schiipe(ste), -> schypj e. 
'schiive, [sx i:va] v., schiifde , schiifd. Skar

relje; scharrelen. Der kaam er aan -n, 
daar kwam hij aan gescharreld, daar 
kwam hij aanscharrelen. - , scharretje . 

schik, [sxlk] s. m. In : Yn syn - wazze, in 
zijn schik z ijn , in een behaaglijke, te
vreden stemming zijn. 

'schikke, [sxIka] v., schikte, schikt. Ski k
ke; schikken. 1. ordelijk plaatsen. De 
stollen om 'e tafel -, de stoelen om de ta
fel schikken, de stoelen ordelijk rondom 
de tafel pl aatsen. Jà schikten om 'e tafel, 
zij schikten zich om de tafel, zij gingen 
ordelijk rondom de tafel zitten. Nooist 
ien -, naast iemand gaan zitten. 2. elkaar 
wat toegeven (en zo een tegenstelling uit 
de weg ruimen). Jà hewwe dy saak 
schikt, zij hebben die zaak geschi kt. # Dy 
-, zich schikken, zich aanpassen . Dy - yn, 
zich schi kken in , naar, zich aan passen 
aan, zich voegen naar. 

'schikking, [sxlkltJ] s.m., -en. Skikking; 
schikki ng. 1. ordelijke plaatsing. 2. over
eenkomst waarbij men elkaar wat toe
geeft. -> minlik . 

schil, [sxll] s.n. Ski l; schelpengrit, schel
pengruis. Paiden beleid mooi -, paden 
belegd met schelpengruis . 



schil 

schil, [sxIl] s.f. , schele [sxe: la). Moksel
skuip: mosselschelp. De ben hewlVe l17eu
j e schele feeuwn , de kinderen hebben 
mooie mosselschelpen gevonden. ' mok
se/schil. 

schyl, [sxil] s. m., -en. Skyl ; schil. fn ape/ 
mooi in meujen -, een appel met een 
mooie schil. --> schy/. 

schyl, [sxil] s.n. De ski len; de schillen , als 
afva l of beestenvoer (vgl. it spuen 'de 
(totale hoeveelheid) spanen , spaanders' 
naast de spûen 'de spaan(der)'). fn bakfol 
-, een bak schillen. - , iepelschyl, schyl. 

'schylbak, s.f. Ierpelskilersbakje; aardap
pelbakje, bakje waarin men aardappelen 
schilt. 

schild , [sxllt] s.m., -en [sxIIdan). Skyld; 
schild. 

'schilder, [sxDdar] s.m. , -s. Skilder; schil
der, kunstschilder. 

'schilderachtich, -[axtax] adj . Skilderef
tich ; schi lderachtig, pittoresk. 

schilde'ree, [sxIldare:] s.n. & s.m. , -ën. 
Skilderij ; schilderij. ft liike wal in -, het 
lijkt wel een schi lderij (zo mooi is het). 

'schilderje, [sxIldarja] v., schilde re, schi/
dere. Skilderje; schilderen (m.b.t. een 
kunstschilder). 

'schilderkonst, s.m. Skilderkeunst; schil
derkunst. 

'schildersezel, [sxDda(r)z]- s.m. , -5. Skil
derseze1; sch i Idersezel. 

'schilderstok, s. n. Skilderstik; schilder
stuk. 

'schilderwerk, s. n. Skilderwurk; schilder
werk, geheel van geschilderde voorstel
lingen. 

'schildknaap, s.m. Skyldfeint ; schild
knaap. 

'schildkneup, s.m. Boarch ; borg, schild
knoop, knoop aan het eind van een touw 
om uitrafelen of losschieten te vOOJ·ko
men. 

'schildpad, [sxII (t)pat] s.m., -den -[padan). 
Skyldpod; schildpad. --> paar. 

'schildwacht, s.m. Skyldwacht; schild
wacht. 

'schyle, [sxi la] v., schylde, schyld. Skiie; 
schillen, van de schil ontdoen. fn apel, 
por -, een appel, peer schillen . # Yn gefal 
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fan need schy/e \1)' iepels mooi de byl, in 
geva l van nood schi llen we aardappelen 
met de bijl , m.a.w. in geval van nood 
moet men zich op enigerlei wij ze zien te 
redden . 

'schylebieuwr, [sx ila]- s. m. Skileman ; 
schi ll enboer, schillenman . 

'schylfer, [sxilfar] s.m., -s. Skulfer; schil
fer ; ook voor: hoofdroos, roos, aandoe
ning van de hoofdhuid waardoor deze 
afschilfert. - yn 't hier hawlVe, last van 
hoofdroos hebben. --> schin. 

'schylferich, [sxilfarax] adj . Skulferich; 
schilferig. 

'schylferje, [sx ilfarja] v. , schylfere, schyl-
fere . Skulferje; schilferen. 

'schylfisk, s.m. Skylfisk; schel vis. 
schim, s.m., --> schym. 
schym, [sx..im] s. m., -en; schim, [sxIm] 

s. m., -men. Skym; schim, geest, spook. 
'schymer, [sximar] ; 'schimmer, [sxlmar); 

s.m. Skimer; schemer, schemering, avond
schemer, avondschemering. - , mones
schymer, twadonker. 

'schymerich, [sximarax); 'schimmerich, 
[sxImarax]; adj. Skimerich; schemerig. 

'schymering, [sx imarlt]] ; 'schimmering, 
[sxImarllJ] ; s. m. Skimering; schemering. 

twadonker. 
'schymerjaune; 'schimmerjaune; s.m. Ski

merjûn ; schemeravond. 
'schymerje, [sximarja] v. , schymere, schy

mere; 'schimmerje, [sxlmarja] v., schim
mere, schimmere. Skimerje; schemeren . 
ft begint tiJ -n, het begint te schemeren, 
de schemer(ing) valt in. Jà sieten tiJ -n, 
zij zaten te schemeren, zij zaten in de 
schemer(ing), in het schemerdonker (met 
de bijgedachte van genoeglijkheid en ge
zell igheid). It schymere him feur de ei
gen, het schemert hem voor de ogen , hij 
kan niet helder zien (door schel li cht of 
door vermoeidheid) . 

'schymerIamp; 'schimmerIamp; 'schemer
lamp, [sxe:mar]- « Ned.); s.f. Ski mer
lampe; schemerlamp. 

'schimmel, [sx1mal] s. m., -s. Skimmei; 
schimmel, vlokkige uitslag op organische 
stoffen. 

'schimmel, [sxlmal] s. m., -s. Skimmel; 
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schimmel, (bijna geheel) wit paard. 
'schimmelich, [sxImalax] adj. Ski mme

lich ; schimmelig, beschimmeld . 
'schimmelje, [sxlmalja] V., schimmele, 

schimmele. Skimmelje; schimmelen , be
schimmelen. 

'schimmer, s.m., -> schymer. 
'schimmerich, adj. , -> schymerich. 
'schimmering, s.m. , - , schymering. 
'schimmerjaune, s.m. , -> schymerjaune. 
'schimmerje, V., -> schymerje. 
'schimmerlamp, s.f., -> schymerlamp . 
'schimpe, [sxlmpa] V., schimpte, schimpt. 

Skimpe; schimpen . # - op, schimpen op. 
'schimpschat, s. n. Skimpskoat; schimp

scheut, hatelijke toespeling. 
schin, [sxIn] s.m. <zeldz.> . Dust; hoofd

roos, roos, aandoening van de hoofdhuid 
waardoor deze afschilfert. - yn 't hier 
hmvwe, last van (hoofd)roos hebben. - , 
schylfer. 

schyn, [sxin] s.m. Skyn; schijn. 1. 
<zeldz.> schijnsel , licht (vrijwel uitslui
tend voorkomend als tweede lid van sa
menstellingen , zie: feurschyn, monschyn, 
sonschyn, wierschyn). -> schynsel, jiet. 
De laste - fan 'e son, de laatste schijn , 
het laatste schijnsel, het laatste licht van 
de zon . 2. bedrieglijk voorkomen. # Feur 
de -, voor de schijn. - en wezen, schijn en 
wezen. 

schyn, [sxin] s. m. , -en. Skine; scheen, 
scheenbeen . # In blauwen - kreje, een 
blauwe scheen krijgen , een blauwtje lo
pen, door een meisje afgewezen worden . 
-> knyper, schynbonke. 

'schynber, [sximbar] adv. Skynber; schijn
baar. -> lykje . 

'schynbeweging, s.m. Skynbeweging; 
schijnbeweging. 

'schynbonke, s.m. Skynbonke; scheen
been. - , schyn. 

'schyndaid, adj. Skyndea; schijndood. 
'schyndaide, s.m. & s.f. Skyndeade; 

schijndode. 
'schinde, [sxlnda] v., schindde, schind. 

Skeine; schenden . Schind, geschonden . 
In schind gesicht, een geschonden ge
zicht. 

'schinder, [sxIndar] S.I11. , -s. Skeiner ; 

schi pbreukeling 

schender. -> keukenschinder. 
'schinding, [sxlndllJ] s. m., -en. Skeining; 

schending. 
'schyne, [sxina] v. schynde, schien [sxi.an] 

(alleen in bet. 1) <zeldz.>; schynd. Ski
ne; schijnen . 1. lichten. De mone, son 
schynde, de maan, zon scheen. De lamp, 
lantairen schynt, de lamp, lantaarn 
schijnt. 2. lijken , de genoemde indruk 
maken ; naar het zeggen zo zijn. ft schyn
de 6legerre sa meu ta wazzen, het 
scheen, leek allemaal zo mooi te zijn 
(maar dat viel tegen). Ja schynl ryk ta 
wazzen, zij schijnt rijk te zijn , naar men 
zegt, is zij rijk. # De son schynl blere, de 
zon schijnt zeer fel (zodat er blaren op de 
verf of op de huid ontstaan). -> jiet. 

schyn'heilich, adj . & adv. Skynhillich ; 
schijnheilig. 

schyn'heilige, s.m. Skynhillige; schijnhei
lige. 

'schinke, [sxllJka] st.V., schank [sxalJk] , 
schanken [sxal)kan]. Skinke; schenken, 
geven. Hy het us syn f ertreeuwen schan
ken, hij heeft ons zijn vertrouwen ge
schonken. # Wy hewwe it him schanken, 
wij hebben het hem geschonken, kwijt
gescholden. 

'schinking, [sxllJkIlJ] s.m. , -en. Skinking; 
schenking, donatie, gift. 

'schynsel, [sxinsal] s.n., -s. Skynsel ; schijn-
sel, licht. 

'schinspruttels, s.plur. , - , scheinspruttels. 
'schynspruttels, s.plur. , -> scheinspruttels. 
schip, [sxlp] (komt als scheep(s)-

[sxe:p(s)]- als eerste lid van samenstel
lingen voor, zie: scheepfaart, scheeps
beeuw, scheepsbeeuwer, scheepsdakter, 
scheepsjiel, scheepskist, scheepslading, 
scheepssluep, scheepsweif) s. n., schiipe 
[sxi :pa]. Skip; schip. # Twisken - en kooi, 
tussen wal en schip. De schiipe af ter dy 
ferbane , zijn schepen achter zich ver
branden , een terugkeer onmogelijk ma-
ken. -> loch, waal. . 

'schipbrêge, s. m. Skip(s)brêge; schipbrug. 
'schipbreuk, s. m. Skipbrek; schipbreuk. -> 

fereeuwngelokje. 
'schipbreukeling, -[brö:kalll)] S. I11. , -en. 

Ski pbrek(ke) Jj n g; schi p breukelin g. 



schipfaart 

'schipfaart; 'scheepfaart, [sxe: p]-; s.m. 
Ski pfeart ; scheepvaart. 

'schypje, [sxipja] v., ik schypje, dà schii
peste [sxi:pasta], hy schiipe [sxj :pa] , 1101, 
je, jimme, jà schypje; schiipe, schiipe. 
Skypje; (in)schepen. Dà kiste der wal wat 
fan -, <Fr.> do kin st dêr wol wat fan 
skypje; je kunt daar wel een ziekte door 
oplopen, je kunt daar wel ziek van wor
den. # Kaude, tjald -, <Fr.> kjeld skypje; 
kou vatten. wooi. - ) opschypje. 

'schypje, v. , ) scheppe. 
'schipper, [sxlpar] s.m. , -s. Skipper; schip

per. 
'schipperje, [sxlparja] v., schippere, schip

pere. Skipperje; schipperen. 
'schipperswyf, [sxIpa(r)z]- s. n. Skippers

wiif; sch ippersvrouw. 
'schipsbeeuw; 'scheepsbeeuw, [sxe: bz] -; 

s.m. Skipsbou ; scheepsbouw. 
'schipsbeeuwer; 'scheepsbeeuwer, [sxe:bz]-; 

s.m. Skipsbouwer; scheepsbouwer. 
'schipsdakter; 'scheepsdakter, [sxe:bz]- ; 

s.m. Skipsdokter ; scheepsarts, scheeps
dokter. 

'schipslading; 'scheepslading, [sxe: ps]- ; 
s.m. Skipslading; scheepslading. 

'schipsrUmte, s. m. Skipsromte; scheeps
ruimte. 

schyt, [sxit] s. m. & s.n. (inz. wanneer er in 
niet-neutrale zin personen mee aange
duid worden). Skyt; schijt, kak, poep, 
stront, fecaliën . De haune sielen him 
eeuwnder de, it -, zijn handen zaten on
der de schij t. # Fraimd -, enigszins 
denigrerende benaming van de Schier
monnikogers voor vreemdel ingen. Al dat 
fra imde - hier, al die vreemdeli ngen hier. 
Nooi de oorloch is der fole fra imd - op it 
ei/aun komd tà \Vin jen , na de oorlog zijn 
er veel vreemdelingen op Schiermonnik
oog komen wonen. In gretsk stok -, <Fr.> 
in eigenwiis stik stront; een stronteigen
wijs persoon. -> schytkier. ft /ytje -, het 
kleine grut, liefkozende benaming voor 
kleine kinderen. Heer my sok iytj - 'reis 
oongain, hoor me dat kleine grut eens 
een herri e maken. - ) kak, poep, 
streeuwnt. 

'schytbilte, s.m. Strontbulte, skytbulte (in 
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bet. 2); mesthoop. 1. <zeldz.> mestvaalt. 
- ) dong bi/te, (rûch)schêne. 2. koeien
hoop op het land; ook voor: van de mest
vaa lt op het land gebrachte hoop koeien
mest. 

'schytbiItfork, s.f. Skytbûtser, skytbû tsers
foarke; vork waarmee de koeienhopen op 
het land of de van de mestvaalt op het 
land gebrachte hopen koeienmest uiteen
geslagen en verspreid worden. 

'schytbiltslaan, onregelm. v. ; 'schytklapje, 
v. Skytbûtse, strontbûtse; de koeienhopen 
op het land of de van de mestvaalt op het 
land gebrachte hopen koeienmest uiteen
slaan en verspreiden. Jà wiene oon it 
schytbiltslaan, schytk/apjen, zij waren de 
koeienhopen op het land of de van de 
mestvaalt op het land gebrachte hopen 
koeienmest aan het uiteenslaan en ver
spreiden. 

'schyte, [sxita] onregelm.v., ik schyt, dà 
schitste [sxltsta] , hy schit [sxIt], wy, je, 
jimme, jà schyte; schiet [sxi.at], schyten 
[sxitan] . Skite; schijten, kakken , poepen. 
Der koom er oon -n, <Fr.> dêr kaam er 
oan skiten; daar kwam hij kalm en be
daard aan gewandeld, aanwandelen (ter
wij l hij al veel te laat was en er met 
smart op hem gewacht werd). # Roon 
-nf, <Fr.> rin te skiten!; loop heen! - ) ût
schyte. Hy kin -n rone, hij kan heen
lopen . Jà schil der wat yn, zij schijt er 
wat in, zij heeft er lak, maling aan . -> 

eers, klomp, kóke, poepe. 
'schytelkrieuwd, [sxital] s. n. Skitelgriente; 

benaming voor laxerende groenten , bijv. 
spinazie en boerenkool (vgl. Ned. schijt
kruid 'purgeerkruid' en Fr. vormingen als 
skiteldoek 'luier' en skitelwii s 'nuffig'). 

schyten, -> schyte. 
'schyter, [sxitar] s.m. , -s. Skiter; schijter, 

lafaard. 
schyte'ree, [sxitare:] s.m. Skiterij; schijte

rij , buikloop, diarree. # Yn 'e - \Vazze, aan 
de schijterij zijn , buikloop, diarree heb
ben. - ) poeperee, snelle, troch.gong, 
trochron. 

'schyterich, [sxitarax] adj. Skiterich ; klein , 
nietig, prullig. 

'schythakke, s.m. Skythakke; kakhiel, win-
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terhiel. -> lVinterhakke. 
'schytheup, s. m. Strontbulte; stronthoop 

(alleen voorkomend in een raadsel). - , 
kneup. 

'schythtis, s.n . Skythus; schijthuis, plee. - , 
hûsjen. 

'schytkier, s.m. (vrijwel uitsluitend in 
combinatie met het art. in). Eigenwii s 
stik stront ; stronteigenwij persoon (lett. : 
schijtkar). -> schyt. 

'schytklapje, v., ' schytbiltslaan . 
'schytschien, adj. Skytskjin ; kraakzinde

lijk, uitermate op properheid en netheid 
gesteld. - , schien. 

'schytschodje, v. In : Hier af der tjin oon -, 
<Fr.> earne tsjin oan skytskoarje; ergens 
tegen opzien , ergens hui verig voor zij n, 
iets vrezen. 

'schytschoffels, s.plur. Alde, grutte, utwa
de skuon ; oude, grote, afgetrapte schoe
nen (vgl. Fr. skytskoffel 'grote, ij zeren 
schop om de mest mee uit de groep, grup 
te scheppen'). 

schit(ste), -> schyte. 
'schittering, [sxltaru)] s.m., -en. Skitte

ring; schittering. 
'schitterje, [sxItarja] v., schittere, schit

tere . Skitterje; schitteren , een sterk, be
weeglijk licht verspreiden. 

'schitterjiet, s.n. Skitterljocht; schitter
li cht. 

'schytwissewasje, s. n. Skytwysjewasje; kl ei
nigheid, bagatel. -> wissewasje. 

'schobbelebonk, s.m., -> schobberdebonk. 
'schobberdebonk, [sxoba(r)dabol)k]; 'schob

belebonk, [sxobalabogk] ; 'schommele
bonk, [sxomalabOl)k] ; s.m. In: Op - rone, 
op de schobberdebonk lopen, klaplopen. 
Op - lVazze, altijd op de schobberdebonk 
lopen, altijd aan het klaplopen zij n. - , 
byts. 

'schoderje, [sxo:darja] v., schodere, scho
dere. Hosse en bosse; hotsen en botsen , 
schokkend, stotend voortgaan (van voer
tuigen en de personen erin). De 1V00in 
schode re ieuwr iI eeuwl1sjochte saun
paid, de wagen hotst en botst over het 
oneffene, hobbelige zandpad. - , schodje. 

schode(ste), -> schodje. 
'schodje, [sxodja] v., ik schodje, do scho-

chomje 

deste [sxo: dasta], hy schode [sxo:da] , IV)', 

je, jimme, jà schodje; schode, schode. 
Skodzje; schudden. De greeuwn, de ieze 
schode , de grond, de aarde schudt, 
schokt. Hy siet to -n op 'e stûel, hij zat te 
schudden , te beven, te rillen, te trillen op 
zijn stoel. Wy schoden it staf fa n 'e 
klaille, wij schudden het stof van onze 
kleren. Hy schode de sak leech, hij 
sch udde de zak leeg. # Laakje dat men 
de/fan schode, schudden van het lachen. 
De hole -, mooi de hOle -, het hoofd 
schudden, hoofdsch udden. - , holeschod
je . fen, wat trochineeulVr -, iemand, iets 
door elkaar, dooreen sch udden. -> 

meeulV, mûts, schoderje. 
'schoffel, [sxofa l] s.m ., -s. Skoffel; schof

fel , bepaald soort werktuig voor het wie
den van onkruid of het losmaken van de 
grond (het mes is, met de scherpe kant 
naar voren gericht, aan een rechte steel 
bevestigd, zodat men de schoffel bij het 
werken van zich af duwt, anders dan bij 
de hauk) . 

'schoffelje, [sxofalja] v. , schoffele, schoffe
Ie . Skoffelje; schoffelen. 1. met een 
schoffel wieden of de grond losmaken . 2. 
schuifelen, licht met de voeten over de 
grond schuiven bij het gaan. -> frosse lje, 
schûffelje. 

schoft, [sxoft] s.n., -en. Skoft; schoft, schou
der van een groot viervoetig dier. 

schoft, [sxoft] s.m. , -en. Skoft; schoft, 
ploert. 

'schoftich, [sxofta x] adj . & adv. Skobbe
ri ch; schoftig, schoftachtig, ploertig, 
ploerterig. 

schok, [sxok] ; schak, [sxak] ; s.m. , -ken. 
Skok; schok. 

'schokbrakker, -[brakar] s.m. , -s. Skok
brekker; schokbreker. 

'schokke, [sxoka] v., schokte, schokt; 
'schakke, [sxaka] v. , schakte, schakt. 
Skokke; schokken. 

schol, [sxol] s.f. , -e [sxo:la] . Skol ; schol , 
bepaald soort platvi s. 

'schornje, dy, [sxomja] v., ik schomje my, 
do schomeste [sxo:masta] dy, hy schome 
[sxo:ma] him, 14)', j e, jimme, jà schomje 
ûs, j e, jimme, har; schome, schome. lin 

--



schommel 

skamje; zich schamen . # Dy - feur, zich 
schamen voor. --> beschomed, eich. 

'schommel, [sxomal] s.m. , -s. Touter ; 
schommel, bepaald speeltuig. - , teeuw
ter. 

'schommelebonk, s.m., - , schobberdebonk . 
'schommeling, [sxomalliJ] s.m., -en. Skom

meling; schommeling, fl uctuatie. 
'schommelje, [sxomalja] v. , schommele, 

schommele. Touterje (i n bet. 1), skom
melje (in bet. 2); schommelen. 1. op een 
schommel heen en weer zweven (van 
ki nderen). ' teeuwterje. 2. fluctueren, 
zich bewegen om een gemiddelde. 

'schommelsruel, s.m. Skommelstoel; schom
melstoeL 

'schomte, [sxom(p)ta] s.m. Skamte; schaam
te. 

'schomtegefóel, s.n. Skamtegefoel; schaam
tegevoel. 

schonk, [sxolJk] s.m. <zeldz.>, -en. Skonk; 
been, elk der beide onderste ledematen 
van de mens. --> fûe t. 

'schonkich, [sxOlJkax] adj . Groubonkich; 
zwaargebouwd, grofgebouwd, met sterk 
ontwikkelde beenderen. 

schoor, [sxo.ar] adj . In: Dy - sa fte, <Fr.> 
jin te skoar sette; zich schoor, zich 
schrap zetten 

schop, [sxop] s. f. , -pe. Skeppe; schop, ge
reedschap om mee te scheppen. - , schap, 
schep. 

schop, [sxop] s.m. , -pen. Skop; schop, trap. 
'schoppe, [sxopa] v., schopte, schopt. 

Skoppe; schoppen. 1. trappen. Hy schop
te de bal nooi de eeuwre kaunt, hij 
schopte, trapte de bal naar de overkant. 
2. veroorzaken (van lawaai en beweging). 
Herry, lawaai -, herrie, lawaai schoppen. 

'schoppen, [sxopan] s. (altijd zonder art. ; 
in combinatie met een persoonsvorm in 
het enkelvoud). Skoppen; schoppen, alle 
speelkaarten in het kaartspel met daarop 
een zwart, staand, hartvormig bl aadje op 
een steel. - is troef, schoppen is troef. 

schoppen'aas, s.m. Skoppenaas; schoppen
aas . 

'schopsruel, s.m. Skopstoel ; schopstoel. # 
Op 'e - sifte, op de schopstoel zitten 
(geen ogenblik zeker van zijn positie 
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zijn , ieder ogenblik ontslagen kunnen 
worden; in de hoek zitten waar de kJap
pen vallen). 

schor, [sxor] adj. & adv. , -der, -st. Heas, 
sko(a) r; schor, hees, rauw. In -ren stim, 
een schorre stem. In - brommen, een 
schor brommen, gebrom. 

schor, s.f., - , schar. 
schore, - , schar. 
schore(ste), ' scha/je. 
schork, [sxork]; schurk, [sxärk]: s.m., -en. 

Smjun t; schurk. 
'schorkestreek, [sxorka]- s. m. (In) minne, 

genuene set; schurkensh·eek. 
schorpy'uen, [sxorpijü.an] s.m., -en. Skor

pioen; schorpioen. 
schort, [sxo(r)t] s. m. <zeldz.>, -en. Skoart; 

overrok (vaak van fraa ie stof). 
schos, [sxos] s.m. Bast; schors, buitenste 

bekJeding van houtachtige delen van ge
wassen. 

Schot, [sxot] s.m., -ten. Skot; Schot, in-
woner van Schotland . 

schot, s. n., - , schat. 
'schotel, s.m. , - , schatel. 
Schots, [sxots] adj. Skotsk; Schots, ui t, van 

Schotland. 
schots, [sxots] s.m., -en. Skotse-trije; 

schots, Schotse drie, zekere dans. 
schots, [sxots] s. m., -en. Skosse; schots, 

ij sschots, ij sschol. - , ysschots. 
'schove, [sxo:va] s.m. , -no Skeaf; schoof, 

garve. --> bjaun, troft. 
schraach, [sxra:x] s.f. & s.m., schrage 

[sxra:ga] (als s.f.), schragen [sxra:gan] 
(als s.m.). Skraach, skreach; schraag, 
draaggestel. --> schammel. 

schraal, [sxra: l] adj. , -der, -st. Skraal; 
schraal. It is der -, men heeft het daar 
schraa l, men is daar tamelijk arm. In 
schralen kast, een schrale, karige, niet 
overvloedige kost (zodat men nauwelijks 
genoeg krijgt). In schralen greeuwn, een 
schrale, onvruchtbare grond. In schralen 
hieL/wd, een schrale huid, een ruwe huid, 
een huid met veel barstjes. Der - ut sjain, 
er smalletjes uitzien , mager zijn. In 
schralen IViin, een schrale wind (een 
koude en droge wind; (bij het zeil en) een 
wind die nogal van voren komt). - siile, 
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<Fr.> skraal by de wyn sile; krap in de 
wind zeilen, hoog aan de wind zeilen , 
met de wind bijna tegen zeilen . - , 
schriel. 

'schraavje, [sxra:vja] V. , schrave, schra ve ; 
'schravje, [sxravja] V., ik schravj e, dó 
schraveste [sxra:vasta], hy schrave [sxra :
va] , wy, j e, j imme, jà schravje; schrave, 
schra ve. Skraabje (in bet. 1 en 2), 
(s)krasse (in bet. 3); schrabben (in bet. 
I), schrapen (in bet. 1 en 2), schrappen 
(in bet. 1 en 3). 1. door krabben van de 
bovenste of buitenste laag ontdoen. le
pels, wettels -, aardappelen, wortelen 
schrabben, schrappen, schrapen. Schra
vede iepels, wetteIs, geschrabde, ge
schrapte, geschraapte aardappelen, wor
telen. 2. in : De keel -, de keel schrapen , 
het slijm in de keel proberen los te halen 
door krachtig uit te ademen met gesloten 
mond. 3. doorhalen, een streep zetten 
door (en daarmee ongeldig maken of 
doen vervallen). De ferkeers schreeuwne 
wezzen -, de verkeerd geschreven woor
den schrappen , doorhalen. len, ien syn 
nome (jan in list) -, iemand, iemands 
naam (van een lij st) schrappen. - , has
sensschraavje, kiizeschraavje, piipschra
ver. 

'schrabbelkueke, s.m., -> schabbelkueke. 
schram, [sxram] s.m., -men. Skrarn; schram, 

streepvormige, zeer ondiepe huidverwon 
ding. 

'schramme (dy), [sxrama] v., schramde, 
schramd. (Jin) skramme; (zich) schram
men. Hy schramde him aan in spyker, hij 
schramde zich aan een spijker. Schram
de haune, geschramde handen. 

'schrander, [sXl'andar] adj ., -der, -st. 
Skrander; schrander, pienter. 

schrats, [sxrats] s.m., -en. Skras; kras. -> 

krats. 
'schratse, [sxratsa] v., schratste, schratst. 

Skrasse; krassen. -> kratse . 
'schraver, [sxra:var] s.m., -s. 1. Skra

bersmês; schrabber, schrapper, schraper, 
krabber, schraapijzer. 2. foarri edich 
nêstkû ltsje fa n in Ijip; voorlopig nest
kuiltje van een kievi t. 

schrave(ste), - , schravj e. 

schrieuwbues 

'schravj e, v., - , schraavje. 
schreef, [sxre:f] s.m. & s.f. , schreven 

[sx re: van] (als s.m.), schreve [sxre:va] 
(als s.f.) . 1. Skreef; kier, reet. -> kier. 2. 
in: leuwr de - gain, over de schreef gaan, 
te ver gaan. -> schieuw. 

schreeuw, [SxrE.l.I] .m. Skreau, gjalp; 
schreeuw, kreet, gil. -> beer. 

'schreeuwe, [SXfE. l.Ia] v., schreeuwde, 
schreeuwd. (Roppe en) raze, skreauwe; 
schreeuwen, gillen; ook voor : kr ijsen 
(van sommige vogels). De ben schreeuw
den f an wille, de kinderen schreeuwden 
van plezier. It -n fan de koven, het 
schreeuwen, krijsen van de meeuwen. -> 

bere, meurd. 
schreeuwn, -> schrieuwe . 
schrele, -> schrilje. 
schrep, adj. & s.m., - , schrip. 
'schreplaat, s.f. , -> schriplaat. 
'schreppe, v., -> schrippe. 
'schrepper, s. m., -> schripper. 
'schreuje, [sxrö: i a] v., schreude , schreud. 

Skroeie; schroeien, zengen, aan de op
pervlakte verbranden. # - as hier, erg 
schroeien (en daardoor een vreseljjke 
geur verspreiden). 

schreusk, [sxrö:sk] adj . Skroeierich ; schroei
erig. It rukt hier -, het ruikt hier schroei
erig. In -en lucht, een schroeierige geur, 
reuk. 

'schrêve, [sx rE:va] s.m. (in z. in combinati e 
met het art. in), -no Siden himdsje, wei
ten pykje, skroedsje; teer, zwak en mager 
kindje. Wat in Iytjen -I , wat een klein en 
zwak, mager kindje! - , schabbelkûeke. 

schry'bint, [sxribInt] s.m., -en. Skribiut; 
scribent. 

schriel, [sxri.al] adj ., -der, -st. Skriel; schriel, 
karig, niet overvloedig. -> schraal. 

schries, [sxri .as] s.m., schriezen [sxri .a
zan]. Skries; grutto. 

'schrieuwboge, s.m. B6ge skriu wpapier; 
vel, bladschrijfpapier. -> hOge. 

'schrieuwbuek, s.u. Skriuwboek; schrijf
boek. 

'schrieuwbues, s. n. " . Skriuwboerd; 
schrijflessenaar, schrijfbord (een kistje, 
waarin tevens het schrijfgerei bewaard 
kon worden , deed als zodanig dienst; in 



schrieuwe 

de vroegere scholen zaten de kinderen nl. 
op lange banken zonder tafel ). --> spon
sjesdeus. 

'schrieuwe, (sxri.l<Ie] st. v., schreeulVn 
(sxn:. l<In] , schreeulVn. Skriuwe; schr ijven . 
In brief, buek -, een brief, boek schrijven. 
len in brief -, iemand een brief schrijven. 
len -, iemand schrijven , iemand een brief 
schrij ven. Hà schrieulVste dat wes?, hoe 
schrijf, spel je dat woord? # - en IVrieuwe 
(ieuwr), schrijven en wrijven (over), een 
pen nenstrijd, polemiek voeren (over). 
Dees pin schrieuwt gûed, deze pen 
schrijft goed. Dit papier schrieuwt min , 
dit papier schrijft slecht. 

'schrieuwen, (sxri.l<Ien] s.n. Skriuwen; 
schrij ven , brief. 

'schrieuwer, (sxri.l<Ier] s.m., -s. Skriuwer ; 
schrijver (auteur; secretaris). --> schep
per. 

schrieuwe'ree, (sxri .l<Iere:] s.m. Skriuwe
rij; schrijverij. 

'schrieuwfaut, s.m. Skriuwflater; schrijf
fout. 

'schrieuwlatter, s. m. Skriuwletter; schrijf
letter. 

'schrieuwles, s.m . Skriuwles; schrijfl es . 
'schrieuwmesyn, s. n. Skriuwmasine; schrijf

machine, typemachine. --> typmesyn. 
'schrieuwster, (sxri. l<I ster] s.f. , -s. Skriuw

ster ; schrijfster. 
'schrieuwtaal, s.m. Skriuwtaal ; schrijftaal. 
'schrieuwtafel, s. f. Skriuwtafel ; schrijfta

fel. 
'schrieuwwerk, s. n. Skriuwwurk; schrijf

werk. 
'schrieuwwiize, s.m. Skriuwwize; schrijf

wijze. 
schrift, (sxrlft] s.n. , -en. Skrift ; schrift (ca

hier ; wijze van schrijven; het geschreve
ne). 

Schrift, [sxrIft] s.m. , -en. Skrift; Schrift, 
Heilige Schrift, bijbel. De -en, de Schrif
ten, de Heilige Schrift, de bijbel. 

'schriftgeleersde, s. m. Skriftgelearde; 
schriftgeleerde. --> wetgeleersde. 

'schriftIik, [sxrlftlek] adj. & adv. Skriftlik; 
schriftel ijk. In -enferklairing, een schrif
telijke verklaring. Wat - f erklailje , iets 
schriftelijk verklaren . 
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schrik, [ xrIk] s. m. Skrik; schrik, ontstel
teni s. # Fan -, van schrik, door schrik 
bevangen . Fan - lat er de kap-en-pan 
fa le, van schrik li et hij de kop-en-schotel 
va llen. Mooi -, met een schrik, plotseling 
en met angst. Mooi - wezzen lVy lVetjen, 
met een schrik werden wij wakker. Mooi 
de - freekomme, met de schrik vrijko
men . In - kreje, <Fr.> in skrik krije; 
schrikken. De - slûech him om it hets, de 
schrik sloeg hem om het hart, hij schrok 
(erg). --> bestorve, ferstienje , ferstii ved, 
oofjeie, oonjeie. 

'schrikachtich, adj . Skrikfallich; schrik
achtig. 

'schrikbeeld, s.n. Skrikbyld; schrikbeeld. 
'schrikke, [sxrIke] v. , schrikte, schrikt. 

Skrikke; schrikken, on tstellen. Hy 
schrikte, dà 't er dat heersde, hij schrok, 
toen hij dat hoorde. Wy binne wal sà 
schrikt, wij zijn wel zo geschrokken. # -
fan, schrikken van. len - /iele , iemand la
ten schrikken . len aan it -n melje , ie
mand aan het schrikken maken, iemand 
laten schrikken. --> daid, daidkalte, 
eeuwngelok, kal. 

'schrikkeljier, [sxrlkel]- s. n. Skrikkeljier; 
schrikkeljaar . 

'schriktried, s.n . Skriktried, skoktried; 
schrikdraad. 

schril, [sxrIl] adj. & adv., -der, -st. Skril ; 
schril, schel, hoog en doordringend van 
klank. In -len stim, een schrille, schelle 
stem. In - gelût, een schri l, schel geluid. 

'schrilje, [sxrIlje] v. *, schrele [sxre: le], 
schrele. Skril klinke; schril, schel klin
ken . Der schrele in teun, er klonk schril 
een toon, er klonk een schrille, schelle 
toon. Ut defierte schrele infieuwl, uit de 
verte klonk schril een vogel (geluid), uit 
de verte klonk het schrille, schelle gel uid 
van een vogel. 

'schryne, [sxrine] v. <zeldz.>, schrynde, 
schrynd. Skrine; schrijnen , een pijnlijk 
trekkend en brandend gevoel geven. De 
weeuwne schrynt, de wond schrijnt. --> 

smelse. 
schrip, [sxrlp] ; schrep, [sxn:p); adj. 

<zeldz.>. In : Nach net - wazze, nog niet 
klaar zijn (van personen; vgl. Fr. skreps 
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'in de weer, aan de arbeid'). Wy kuene net 
fu t, want mem wie nach net -, wij konden 
niet vertrekken , want moeder was nog 
niet klaar. 

schrip, [sxrIp) ; schrep, [sxn:p) <zeldz .>; 
s.m. In : Oon 'e - wazze, <Fr.> yn , oan 'e 
skrip, skrep wêze; druk in de weer, druk 
bezig zijn. ---> schrippe, baan, spar, spier, 
teeuw, trelVyn, weer. 

'schriplaat, [sxrlp]- ; 'schreplaat, [sxn:p)
<zeldz.>; s.f. 1. Skreplatte; schrapklamp, 
een op een hellend vlak, bij v. een kip
penladder of een loopplank, bevestigde 
dwarslat die dient om uitglijden te voor
komen . 2...... bêdsplanke; beddenplank, 
lijst van een bedstede, waardoor men 
daar gemakkelijk(er) in kan komen. 
bedsplanke. 

'schrippe, [sxrlpe] v. , schripte, schript; 
'schreppe, [sxn:pe] v. <zeldz.>, schrep
te, schrept. Skrippe, skreppe; druk in de 
weer zijn , ingespannen werken, met 
noeste vl ijt werken (veelal met de bijge
dachte van de haast die geboden is om 
iets op tijd klaar te krijgen) . Ik hew de 
hele móne oon 't -n wein, <Fr.> ik haw 
de hiele moarn oan 't skrippen west; ik 
ben de hele ochtend druk in de weer, 
druk bezig geweest. Wat biste oon 't -n, 
wat ben je druk in de weer, druk bezig. # 
- om ... , <Fr.> skrippe om ... ; door in
gespannen werken proberen ... te ver
krijgen , .. . gedaan te krijgen . Hy schript 
de hele dei om de kast ta fertjinjen, hij is 
de gehele dag druk in de weer om de kost 
te verdienen. Mem het schript om it hus 
schien ta krejen, moeder heeft zich erg 
ingespannen om het hui s schoon te krij
gen. It is -n, het is hard werken (om dat 
klaar te krijgen). ---> sc/nip. 

'schripper, [sxrIper) ; 'schrepper, [SxrE
per] <zeldz.>; s. m. , -s . Skripper, skrep
per; noeste werker. In auden -, <Fr.> in 
alde skripper; een noeste werker, iemand 
die altijd Gruk in de weer is. 

schrob'bering, [sxrobI.erllJ] s.m. , -en. 
Skrobbearring; schrobbering, uitbrander. 
len in - jamt, iemand een schrobbering, 
uitbrander geven. In - krej e, een schrob
bering, uitbrander krijgen . ---> dageraad, 

schruufwatter 

rabbelemint. 
'schrobsaach, [sxrop]- s.f. Skrobseage; 

schrobzaag, stootzaag. 
'schrokke, [sxroke] v., schrokte, schrokt. 

Skrokke; schrokken, al te gulzig (op)
eten . 

'schromfelich, [sxrom(p)felex] adj . Skrom
felich , skronfeli ch; schrompelig, ver
schrompeld, rimpelig. - , schromfelje. 

'schromfelje, [sxrom(p)felje] v., schrom
fele, schromfele. Skromfelje, skronfelje; 
schrompelen, verschrompelen, rimpelig 
samentrekken . Schromfete( dJ, geschrom
peld, schrompelig. ---> schromfelich. 
Schromfel(e)de aude apels, geschrompel
de, schrompelige oude appels. - , ta
schromfelje. 

schroom, [sxro:m] s. m. «Ned. ). Skroom; 
schroom. 

schroot, [sxro:t] s. m., schroten. Skroat; 
schroot, betrekkelijk smalle strook ge
zaagd hout. 

'schrover, [sxro:ver) s.m., -s. Skrobber; 
schrobber, boender, harde borstel. 

schrove(ste), ---> schrovje . 
'schrovje, [sxrovje] v., ik schrovje, da schro

veste [sxro:veste], hy schrove [sxro:ve) , 
wy, j e, jimme, jà schrovje; schrove, 
schrove. Skrobje; schrobben , met water 
en een harde bezem of een stijve borstel 
reinigen. De fluer -, de vloer schrobben. 
Schrove(d), geschrobd. In schroveden 
fluer, een geschrobde vloer. 

schruer, s.f. , ---> schruuf 
schrUf, s.f. , - , schruuf 
'schruttel, [sxrütel] adj. , -er, -st. <Fr. :> 

Skrutel , skruten . 1. bevreesd, beangst. 2. 
schuchter, verlegen. # - f eur, bang voor. 

schruuf, [sxrü:f] s.f. , schruve [sxrü :ve) ; 
schrUf, [sxrüf] s.f. <zeldz.>, schruve 
[sxrü:ve); schruer, [sxrü.ef] s. f. <zeldz.>, 
schrueve [sxrü.eve). Skroef; schroef. # 
Oles stie ne wier op lasse schruve, alles 
staat nu weer op losse schroeven, alles is 
nu weer onzeker. 

'schruufas, s.m. Skroefas; schroefas. 
'schruufbank, s.m. Skroefbank; schroef

bank. 
'schruufdap, s.m. Skroefdop; schroefdop. 
'schruufwatter, s.n. Kylwetter; kielwater, 



schruve 

ki elzog (achtergelaten door een gemoto
ri seerd vaartui g). --> kielsoch, kielwatter, 
soch. 

'schruve, [sx rü :va] v., schrufde, schrufd. 
Skroevje; schroeven. 

schruve, --> schnif· 
'schruvedrooier , s.m., -s . Skroevedraaier ; 

schroevendraaier. 
schub, [sxöp] s.m., -ben [sxöban] . Skob

(be); schub, schubbe. 
'schubbich, [sxöbax] adj . Skobbich; ge-

schubd. 
schuef, s. m., - , schuuf. 
'schuelbank, s. m. Skoalbank; schoolbank. 
'schuelben, s.n. Skoalbern ; schoolki nd. 
'schuelbestjuer, s.n. Skoalbestjoer; school-

bestuur. 
schuel'daar; schuels'daar, [sxü. al(d)z] -; 

s.f. Skoaldoar; schooldeur. 
'schueldei, s.m. Skoaldei; schooldag. 
'schuele, [sxü.ala] ([sxü.al]- of [sxü.al(t)s]

als eerste lid van samenstellingen) s.m., 
-no Skoalle; school. De - gie yn, aan, de 
school gaat in , aan, de school begin t. De 
- gie, komt ut, de school gaat, komt uit. # 
Naai - (to), naar school. Wanneer motte 
de ben wier naai - (to )?, wanneer moeten 
de kinderen weer naar school?, wanneer 
begint de school weer? Op -, op school. 
Op - sitte, op school zitten, naar school 
gaan. We r hesto op - satten?, waar heb 
jij op school gezeten?, waar ben jij naar 
school gegaan? Ut -, uit school. Ne kom
me de ben ut -, nu komen de ki nderen ui t 
school. Der is meum gin -, er is morgen 
geen school , er wordt morgen geen on
derwijs gegeven. De gotte - , , de grote 
school, de lagere school. De liegere - , , 
de lagere school. 

'schuelfaam, s.f. Skoalfamke; school
meisJe. 

'schuelfeest, s.n. Skoalfeest; schoolfeest. 
'schuelgain, s.n. Skoalgean ; schoolgang, 

het naar school gaan. 
'schuelgaind, -[gai nt] adj . (alleen in com

binatie met een zelfstandig naamwoord). 
Skoalgeand; schoolgaand. In - ben, een 
schoolgaand ki nd. -e -[gai nda] ben, 
schoolgaande kinderen. 

'schueljier, s.n. Skoalj ier ; schooljaar. 
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'schUeljild, s. n. Skoalj ild; schoolgeld. 
'schueljonge, s. m. Skoaljonge; schooljon

gen. 
'schueljuffrou, s.f. Skoaljuffer; schooljuf

frouw, onderwijzeres. - , juffrou. 
'schuelmester, s.m. Skoalmaster; school

meester, onderwijzer. --> mester. 
schuel 'plein, s. n., --> schuelsplein. 
'schuelportret, s.n . Skoalportret; school

foto. 
'schuelradyo, s.m. Skoalradio; schoolra

dio. 
'schuelreisjen, -[n:.i sjan] s. n., -reisj es 

-[n:. i sjas]. Skoalreiske; schoolreisje. 
schuels 'daar, s. f. , --> schueldaar. 
schuels'mieuwre, s.m. Skoalmuorre; 

schoolmuur. 
schuels'plein; schuel'plein; Skoalplein ; 

schoolplein . schuelstek. 
schuel'stek, s.n. , . Skoalplein , skoalskil ; 

schoolplein . --> schuelsplein, stek. 
'schueltas, s.f. Skoaltas; schooltas . 
'schUeltiid, s.m. Skoaltiid ; schooltijd. Wy 

hewwe der in meujen - haun, wij hebben 
daar een mooie schooltijd gehad. # Feur, 
naai -, voor, na schooltijd. 

schuen, [sxü.an] s.m., -eo Skoech; schoen. 
# Hy is hier op in - en in slof komd, hij is 
op een schoen en een slof hier gekomen, 
hij is hier arm en berooid aangekomen . 
Fast yn 'e -e sta in, stevig, vast in zijn 
schoenen staan, niet li cht voor verleiding 
of bedreiging bezwijken. len wat yn 'e -e 
schee uwe, iemand iets in de schoenen 
schuiven, iemand van iets beschuldigen, 
betichten, iemand iets verwijten. Jo 
scheeuwt my leujichheid yn 'e -e, zij be
ticht mij van luiheid, zij verwij t mij lui te 
zijn. De steeuwte, steeuwtste -e oontjain, 
de stoute schoenen aantrekken, iets on
dernemen waarvoor men eerst al zijn 
moed heeft moeten verzamelen. --> fjue r, 
mued, opsatte, tang. 

'schuenbassel, s.m. Skuonboarstel; schoen
borstel. 

'schuenlaper, -[la:par] s.m., -s. Skuonlap
per; schoenlapper. 1. iemand met als am
bacht het lappen van schoenen. --> 

schuenmoker, schuster. 2. dagpauwoog 
(soort vlinder). 
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'schóenmetje, onregelm. v. Skuonmei tsje; 
schoenmaken . Hy sief op 'e schammel fà 
-n, <Fr. > hy siet op 'e skammel te skuon
meitsjen; hij zat op zijn drievoet schoe
nen te maken. 

'schóenmoker, -[m::> :kar] s.m., -s. Skuon
makker; schoenmaker. -+ laist, schuenla
per, schusfer. 

schóenmoke'ree, -[m::>: kare:] s.m. Skuon
makkerij ; schoenmakerij . 

'schóensmor, s.n . Skuonpoetsersguod; 
schoensmeer. - , wiks. 

'schóenwerk, s.n. Fuotark, fuotwurk; schoei
sel. 

'schóenwinkel, s. m. Skuonwinkel; schoen
winkel, schoenenwinkel. 

'schóffelje, [sxüfa lja] v. « ed.), schûffele, 
schuffele. Skeuvelje, skoffelje; schuife
len, licht met de voeten over de grond 
schui ven bij het gaan. -+ frosse lje, schof
felje. 

schukste, -+ scheuke. 
schukt(e), - , scheuke. 
seMI, [sxül] s.m. & s.n . Skûl(e), beskûl ; 

schuilplaats, schuilhoek (inz. met het oog 
op de beschutting, bescherming die deze 
biedt). - sikje, een schuilplaats zoeken. # 
Tà -, <Fr.> op 'e skûl ; verscholen. De 
luizen sfai e fà - af ter de dune , de huizen 
staan verscholen achter de duinen. 

schól, [sxül] adj . (alleen als naamwoor
delijk deel van het gezegde) Ferskûle, be
skûle; verscholen. De blome sfai e der sà 
-, de bloemen staan daar zo verscholen. # 
Dy - haude, zich schuilhouden, zich ver
borgen houden. 

schuld, s. m., -+ sjild. 
schóle(ste), -+ schUlje. 
'schólje, [sxülja] v. , ik schûlje, dà 

schUleste [sxü: lasta] , hy schule [sxü :la] , 
HY, j e, jimme, jà schulje; schule, schûle. 
Skûlje; schuilen. # - tjin, schuilen voor. 

'schólkelder, s.m. Skûlkelder; schuilkel
der. 

'schólnome, s.m. Skûlnamme; schuilnaam, 
pseudoniem. 

schulp, [sxölp] s.m. In : Yn dyn - kruppe, in 
zijn schulp kruipen , achteruitkrabbelen. 

'schulpesóger, [sxölpasü:gar] s.m., - 05. 

Skulpesûger; schelpenzuiger. 

schurre 

'schólplaats, s. m. & s.f.; 'schólplak, s.n. 
Skûlplak; schuilplaats. 

'schólplak, s. n., -+ schûlplaats. 
schóm, [sxüm] s.n. Skûm, skom ; schuim. 

1. brui s. 2. tuig, slecht volk. 
'schómbekje, -[bEkja] v., schUmbekke, 

schumbekke. Skombekje; schuimbekken. 
schóme(ste), -+ schumje. 
'schómje, [sxümja] v., ik schUmje, dà 

schull1es fe [sxü:masta] , hy schume [sxü: 
ma] , wy, j e, jimme, jà schUmje; schûme, 
schûme. Skomje; schuimen. De schum
j ende brauning, de schuimende, bruisen
de branding. Schumjend bjair, schui 
mend, gistend bier. 

'schUmkap, s. m. Skomkop; schuimkop 
(van een golf) . 

'schÓllipjen, [sxümpjan] s.n., schull1pjes 
[sxümpjas]. Skûmke; schuimpje, klein 
gebakje van schuim van eieren en suiker. 

schoo, [sxün] s. f., -e [sxü:na] , -ne . Skuor
re; schuur (vgl. Fr. skûne 'schelf, mijt, 
zorgvuldig opgestapelde hoop veldvruch
ten (meest graan schoven) of turf (bui
tenshuis) en Duits Scheune 'schuur '). 
Trooi keer reeuwn om Folkerts -, drie 
keer Folkerts schuur in het rond, drie 
keer rondom Folkerts schuur (regel uit 
een bekend Schiermonnikoger liedje). 

schóDe, -+ schun. 
'schoojer, [sxünjar] s.m., -s. Skoenjer, 

skoender; schoener, soort zeeschip. 
schóos'daar, [sxün(d)z]- s.f. Skuordoar, 

slruorredoar ; schuurdeur. -+ haifaksdaar, 
reedsdaar. 

schur, [sxör] s. m. , -ren; scheur, [sxö.ar] 
s.m. , -en. Skuor; scheur. In - yn 'e mieuw
re, yn it ys, een scheur, barst in de muur, 
in het ij s. In - yn 'e brûek, een scheur in 
de broek, een plaats in de broek waar het 
weefsel vaneengereten is. 

schurft, [sxörft] s.m. « Ned.). Rude; 
schurft. -+ rieuwde. 

'schurftich, [sxörftax] adj . (<Ned.) . Ru
dich; schurftig. -+ rieuwdich. 

schurk, s.m., -+ schork. 
'schurkalinder, s.m. Skuorkalinder; scheur

kalender. 
'schurre, [sxöra] v. , schursde [sxözda] , 

schurs(d) [sxös(t)]; 'scheure, [sxö.ara] 
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V., scheursde [sxö.azda], scheurs(d) 
[sxö.as(t)]. Skuone; schemen. Hy schursde 
it stok papier midstroch, hij scheurde het 
stuk papier mjddendoor in tweeën. De 
mieuwre, it ys begint ra -n, de mum, het 
ijs begint te scheuren, begint barsten te 
vertonen. It nar is schursd, het net is ge
scheurd, op een plaats is het weefsel van 
het net vaneengereten. It gedyn schursde 
l17idstroch, het gordjjn scheurde mid
dendoor, in tweeën. Ien wat ut 'e haune -, 
iemand iets uit zijn handen scheuren, 
rukken. Wy schursden in daar epen, wij 
scheurden, rukten een deur open. 

'schurring, [sxöru]] ; 'scheuring, [sxö.a
r.IJ]] ; s. m. , -en. 1. Skuorring; scheuri ng, 
afscheidi ng, tweespalt. 2. sige(n); tocht , 
trek, zuiging van de lucht door een be
perkte ruimte heen. ~> siige, racht. In 
f1ygenden - fan wiin, <Fr.> in fûle skuor 
wyn , in fû le wynskuor; een harde wind
vlaag. # Op 'e - srain, in de tocht staan 
(lett.). Till11"neljûed staie faak op 'e -, 
tinmlerlieden staan vaak in de tocht. 

'schursak, s.m. Skuorsek; schuurzak. # Yn 
'e - sitte, in de schuurzak, in de put zit
ten . 

schurs(d(e)), --+ schurre. 
'schóster, [sxüstar] ; 'sjoester, [sjustar]; 

s.m. t, -s. Skuonmakker, skuonlaper; 
schoenmaker, schoenlapper (vgl. Duits 
Schuster 'schoenmaker'). --+ schûenlaper, 
schûenmoker. 

schut, [sxüt] s.f., -e [sxü:ta]. Skûte; schuit. 
1. eenvoudig gebouwd vaartuig voor de 
binnenwateren. 2. (a lleen als tweede lid 
van een samenstelling) aanduiding van 
een persoon als drager van een ongun
stige eigenschap die met het in het eerste 
lid van de samenstelling genoel11de ver
band houdt, zie: reutelschût. ~> kont, 
poot, pûere, sak. 

schlite, --+ schût. 
'schutlik, s.m., --+ schûtteldûek. 
'schutslieuws, [sxöt]- s.m. Skutslûs; schut-

sluis. 
'schutte, [sxöta] v., schutte, schut. Skutte; 

sch utten , met behulp van een schutsluis 
in water van hoger of lager peil brengen 
(van een schip). 
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'schuttel, [sxütal] S.I11., -s. Skûtel; schotel. 
~ It is altyd fet yn in eeuwrmans -, het is 
altijd vet in een andermans schotel, men 
meent altijd dat een ander het beter heeft. 

'schuttelduek, s. m.; 'schutlik, [sxütlak] 
s.m., -en. Skûteldoek, skûldoek, skûlk; 
bordendoek, droogdoek, theedoek, vaat
doek. ~> dalwisker, drûchdûek, slap. 

'schuttelgued, s.n. Diggelguod; aardewerk, 
porselein . --+ degelgûed, elderengûed, 
kap-en-ponegûed, pootgûed, stiengûed. 

'schuttelkast, s.m. Diggelkast; kast voor 
aardewerk, porselein . ~> kamer, langeka
mer, stiengûedskast. 

'schuttelkwast, s.m . Ofwaskboarstel, 6f
waskkwaste; vaatkwast. 

'schuttelwaaskje, v. Skûtelwaskje; de vaat 
wassen . là wiene aan it -n , <Fr.> hja 
wiene oan it skûtelwaskjen; zij waren de 
vaat aan het wassen . ~) oofwaaskje. 

schuuf, [sxü:f] S.I11., schûven [sxü:van] ; 
schuef, [sxü.af] s.m. <zeldz.>, seluieven 
[sxü.avan]. SkUf; schuif, afsluiting of af
scheiding die men sch ui vende beweegt. 

se, [sa] pron.pers. (ook wel geschreven als 
's of SJ. Se; ze. 1. als onbeklemtoonde 
pendant van het pron .pers. j o of jà; mjn
der gewoon aan het begin van een zi n. 
Dat hie -, hiene - net seze mocht, dat had 
ze, hadden ze niet mogen zeggen. Wy si 1-
Ie it aan mutjen f riegje, as - hier meum 
komt, wij zullen het aan tante vragen, als 
ze hier morgen komt. Wy leeuwe, dat -
wal nwoidwaan wille, wij geloven, dat ze 
wel mee willen doen . - wûe, wûene der 
net ma ir aan tinke, ze wilde, wi lden er 
niet meer aan denken. 2. als onbe
klemtoonde pendant van het pron.pers. 
har; uitgesloten aan het begin van een 
zin en na een prep. Ik sil - (de gasten) 
net olegerre opnaime, ik zal ze (de gas
ten) niet allemaal opnoemen. Heer ik -
(mutjen) der net?, hoor ik ze (tante) daar 
niet? l eeuw - (de ben) gin snofgûed!, 
geef ze (de kinderen) geen snoep! 3. ter 
vervangi ng van een enkelvoudig vrouwe
lijk of een meervoudig zelfstandig naam
woord (als onderwerp minder gewoon en 
als lijdend of meewerkend voorwerp uit
gesloten aan het begin van een zin; in 
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een context van vergelijking blijft se na 
het voegwoord as soms onvertaa ld). -> 

jà, dees, dà, deze. Wer is de kooi? Ik hew 
- krekt sà nach op 'e tafe/lezen syn , waar 
is de sleutel? Ik heb die, deze, hem zo 
pas nog op de tafel zien liggen . Ne is de 
beU! \Ver 't - wazze mot, nu is de boot 
waar deze, hij , zij moet zijn . Dy nacht is 
- (de meeu\Vn) oojbaand, die nacht is 
deze, die, hij (de molen) afgebrand. Neut 
sil er - (dà ieuwren)fetjerre, nooit zal hij 
ze (die uren) vergeten . Ginien het - (de 
duna tters) eut syn, niemand heeft ze (de 
dunatters) ooit gezien . Der kaam in 
starm, sà swier as \10' - maar selden 
mooimetje, <Fr.> der kaam in stoarm, sa 
swier as wy se mar selden meimeitsje; er 
kwam een storm, zo zwaar als wij slechts 
zelden meemaken, slechts zelden maken 
wij een zwaardere storm mee. In pair 
blauwe eigen, sà as men se komselden 
maar seigen , <Fr.> in pear blauwe ea
gen, lykas men se komselden mar seach; 
een paar blauwe ogen zoals je maar heel 
zelden ziet, blauwere ogen zag je maar 
heel zelden. 4. men, de mensen (alleen 
als meervoudig onderwerp). -> men. - se
ze, dat ... , ze zeggen, men zegt, dat .. . -
kinne us der net mair, ze kennen, men 
kent ons daar niet meer. Hewwe - dy wat 
mooi rast latten ?, hebben ze, heeft men 
je wat met rust gelaten? 

sêch, -> sjain. 
'sechjen, [sExjan] s. n., sechjes [sExjas]. 

Sechje; zegswijze, spreekwijze, gebruike
bjk gezegde. Dat is in aud -, dat is een 
oude zegswijze, spreekwijze. # Syn - wal 
dwaan kinne , niet op zijn mondje geval
len zijn . 

'seehsman, [SEgZ]- s.m. Sechsman ; zegs
man. Wa is dy n - ?, wie is je zegsman?, 
wie heeft je dat verteld? 

sed, [SEt] adj ., -der [sEdar] , -st. Sêd ; ver
zadigd, zat. Ik bin -, ik ben verzadi gd, ik 
heb genoeg gegeten. Hy wedt -, hij wordt, 
raakt verzadigd. # Sà - as in mosk, <Fr.> 
sa sêd as in mosk; helemaa l verzadigd. 
len - jaan , <Fr.> ien sêd jaan ; iemand 
meer dan genoeg te eten geven (Jett .: ie
mand zoveel eten geven dat hij verzadigd 
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wordt). Hy is neut sà - af hy kin feur 
yderjueds daar nach in pankûek opiire, 
hij is nooit zo verzadigd dat hij niet voor 
ieders deur nog een pannenkoek op kan 
eten (desondanks geeft hij niet aan zijn 
eet lust toe, m.a.w. hij beperkt zich). Wat 
- wazze, wezze, iets zat zijn , worden, iets 
beu zijn, worden , ergen s (meer dan ) 
genoeg van hebben , krijgen . Hy het jild -
<zeldz .> , hij heeft geld zat, hij heeft 
meer dan genoeg geld. -> genooch. 

'sede, [se:da] s.m. , -no Sede; zede, gewoon
te. 

sêde, -> sedje . 
'sedelik, [se:dalak] adj . & adv. Seedlik; 

zedelijk. 
'sedich, [se:dax] adj . Sedich ; zedig. 
'sedje, [sEdja] v. , ir sêde [sE:da] ; sêde, 

sêde ; 'saadje, [sa:dja] v. <zeldz.>, it sa
de; sade, sade. Sêdzje; verzadigen. It sê
de wal, het (eten) verzad igt je wel. - , 
saadsum. 

see, [se:] s.m., -ën. See; zee. In kalmen -, 
een kalme, rustige zee. Der is fal e -, er 
gaat veel zee, er zijn hoge golven. By 
heige -, met zware zee, wanneer er hoge 
golven zijn. In swieren -, een zware zee, 
een grote golf. # - en laun, <Fr.> see en 
[an; stad en land. Wy he~""ve - en faun 
oofnvalke, wij hebben stad en land af
gezworven (op zoek naar iets) . De epen 
-, de open zee. leuwr -, over zee. leuwr
reizje, over zee reizen. Fan ieuwr -, van 
overzee, van de andere kant van de zee. 
Yn -, in zee. It lyk wes yn - sakje latten, 
men liet het lijk in zee zakken. De man
jued kriegen de beur wier yn -, de man
nen kregen de boot weer in zee, het lukte 
de mannen de boot de zee weer in te du
wen. Ynfolle -, in volle zee, zodat men 
geen land meer kan zien . Naai - tà, naar 
zee. Hy wil naai - tà, hij wil naar zee, hij 
wi l varen. Oon -, aan zee, aan de kust. 
In f ekG/lsje aan -, een vakantie aan zee, 
aan de kust. Op -, op zee. Hy sir op -, hij 
zit op zee, hij vaart. Jacht troch - gain , 
recht door zee gaan, eerlijk voor zijn be
doelingen uitkomen . De saun -ën , de 
zeven zeeën. In - fan ... , een zee van ... , 
een (over)vloed van ... In - fan blome, 
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jiet, een zee van bloemen , licht. Dat 
waaske dy de - net oof, dat kan al het wa
ter van de zee niet afwassen, dat is een 
onomstotelijke waarheid . -> Iy ne, rum. 

see, onregelm. v. , -> seze. 
'seealsem, -[al am] s.m. Fliekrûd; zeea l-

sem. - , flejek rieuwd. 
'seeaster, s. m. See-aster; zeeaster. 
'seedamp, s.m. Seedamp; zeedamp. -> deuk. 
see'dyk, s.m. <zeldz.>. Seedyk; zeedijk. - , 

dyk. 
'seedistel , s.m. Dunstikel; blauwe zeedis

tel. - , distel, stykel. 
seedÓl1e, s.plur. Seedunen; zeeduinen, bui

tenduinen, duinen aan de zeekant , bui
tenste rij duinen. De seedune ['se:dü :na] 
hewwe de stann gued trochsti en, de zee
duinen, buitenduinen hebben de storm 
goed doorstaan (als aanduidi ng van het 
soort duinen). Wy keU/j e nooi de seedune 
[se:'dü:na], wij wandelen naar de zeedui
nen (a ls plaatsaanduiding). - , bûttendu
ne, straunsdune. 

'seeduvel, s. m. Seeduvel; zeedui vel, naam 
voor allerlei grote zeevissen. 

seef, [se: f] s.m. & s.f., seven [se:van] (als 
s. m.), seve [se:va] (als s.f.). Seef, souwe; 
zeef. 

'seefaart, s.m. Seefeart ; zeevaart. 
'seefaartschuele, s. m. Seefeartskoalle; zee

vaartschool. Der is in - op it ei/mm \Vein, 
er is een zeevaartschool op Schiermon
nikoog geweest. 

'seefast, adj . Seefêst; zeevast. 
'seefisk, s. m. Seefi sk; zeevis. 
'seefolk, s.n. Seefolk; zeevolk, zeelui , ma

trozen. -> forensfo lk. 
see'förende, -[f:nanda] s.m., -no Immen 

op see; zeevarende. 
'seegat, s.n. Seegat; zeegat. # It - ut gain, 

het zeegat uit gaan, naar zee gaan , gaan 
varen. -> gat. 

'seegös, s. n. Seegers; zeegras. 
'seehaven, s.m. Seehaven; zeehaven. 
'seehieuwn, s. m. <zeldz.>. Seehûn ; zee-

hond. - , rove . 
'see-ys, s. n. See-iis; zeeij s. 
seek, adj ., -> siek. 
'seekaart, s.m. Seekaart ; zeekaart. 
'seekapteen, s. m. Seekaptein ; zeekapitein. 
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'seekaunt, s. m. Seekant; zeekant. # Oon 'e 
- \Vinje, aan de zeekant wonen. 

'seeklymaat, s.n. Seekl imaat; zeeklimaat. 
'seeklooi, s.m. Seeklaai; zeeklei. 
'seekraal, s. n. Kwelderkrûd; zeekraal. 
seel , [se:l] s.n., selen. Seel; hengsel (bijv. 

van een emmer). It - fan in omer, het 
hengsel van een emmer. -> haunsel, 
hengsel. 

seel , [se:l] s. n., selen. Sedel; cedel, ceel, 
schriftelijk bewijsstuk (vrijwel uitslui tend 
voorkomend als tweede lid van een sa
menstelling). -> deupseel, tjiengeeuwne
seel. 

'Seelaun, nom. prop. Seelän; Zeeland. 
'seeloft, s.m. Seelucht ; zeelucht. 
'seemacht, s.m. Seemacht ; zeemacht. 
'seeman, s. m., -jûed -[jü.at] . Seeman; zee-

man. 
'seemanschap, s.m. Seemanskip; zeeman

schap. 
'seemansgraf, s.n. Seemansgrêf; zeemans

graf. It gOffe -, het grote zeemansgraf, 
benaming voor de zee. 

'seemanslivven, s.n . Seemanslibben; zee
mansleven. 

'seemanswezen, s.n. Seemanswêzen; zee
manswezeo. 

'seemanswyf, s. n. Seemanswiif; zeemans
vrouw. 

'seemeerman, -[rnl.arman] s. m., -nen. 
Seemearmin ; zeemeerman, zeemeermin. 
- , seemeennin, seewyf 

'seemeermin, s.f. Seemearmin ; zeemeer
min . - , seemeerman, seewyf 

'seemyl, s. m. & s.f. Seernile; zeemijl. 
'seemlape, [se:m]- s. m. Seem(s) lear; zeem

lap, zeemleer. leerlape. 
'seemonster, s. n. Seemeunster; zeemon

ster. 
seen, [se: n] s. m., senen; syn, [sin] s. n. 

<zeldz.>, -en . Sine; zeen, pees; ook voor: 
stuk pees (in het vlees) . De - is sa tooi as 
hier, het stuk pees (in het vlees) is heel 
erg taai. senich. 

seen, [se: n] s.f. , sene; sein, [sE. in] s. f. 
<zeldz.>, -eo Seine; zeis. -> harpaid, ie
ren, rekker. 

seen, [se: n] s.m. ~ , senen. Soan; zoon. -> 

seun. 
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seen, s. m. , -> segen. 
'seenharje, v. Seineharje; de zeis haren, 

scherpen. Beite siet ta -n, <Fr.> pake siet 
te seineharjen; grootvader zat de zei s te 
haren, scherpen. -> hwje. 

'seenstook, s.m. Seinestök, swaaiboom; 
zeisboom, stok van een zeis. 

'seenstrykel, s .m. Seinestri kel; strekel, ge
reedschap voor het aanzetten van een 
zeis. - ) harstook, strykel. 

'seepbakjen; 'sipbakjen; s. n. Sjip(pe)bak
je; zeepbakje. 

'seeppeujer, s. n. Sj ip(pe)poeier ; zeeppoe
der, waspoeder. 

'seepwatter; 'sipwatter; s. n. Sjipsop; 
zeepsop. - ) sipsap. 

seer, [sI.ar] adj . & s.n. , -der, -st. Sear; 
zeer. In seren finger, een zere vinger. In 
- plak, een zere plek. - op 'e hole hawwe, 
hoofdzeer, een ziekelijke uitslag op het 
hoofd hebben. -> serich. # - dwaan, pijn 
doen. De finger docht my -, <Fr.> de tin
ger docht my sear ; mijn vinger doet pijn . 
Docht it -?, <Fr.> docht it sear?; doet het 
pijn ? Dat docht -I, <Fr.> dat docht sear !; 
dat doet pijn !, dat is pijnlijk! Dat docht 
nach -der, maar dit docht it -st , <Fr.> 
dat docht noch searder, mar dit docht it 
searst; dat is nog pijnlijker, maar dit is 
het pijnlijkst. len - dwaan, iemand pijn 
doen (iemand bezeren; iemand grieven, 
krenken, kwetsen, smarten). Dy - dwaan, 
<Fr.> jin sear dwaan ; zich pijn doen, 
zich bezeren. Aud -, oud zeer, iets dat al 
lang last of leed veroorzaakt. -> pyne, 
kwaid. 

'seeraket, s.m. Strankers; zeeraket. 
'seereis, s. m. Seereis; zeereis. 
'seereuver, s.m. Seeröver; zeerover. 
seerp, [sI.a(r)p] s.m. Sjerp ; stroop. # l en -

om 'e bek smore, iemand stroop om de 
mond smeren, bij iemand in het gevlei 
trachten te komen. -> lullemanstip. 

'seerpich, [sl.a(r)pax] adj . Sjerp(er)ich; 
stroperig, stropig. 

'seerpkantjen, s.n. Sjerpkanne; stroopkan. 
'seerppoot, s.m. Sjerppöt; strooppot. 
'seerpsleker, -[sle: kar] s.m., -s. Sjerpslik-

ker ; strooplikker, vleier. - ) seerpstryker, 
slikje. 

seeuwnigje 

'seerpslikje, v. Sjerpslikje; strooplikken, 
vleien. - ) seerpstryke. 

'seerpstryke, (st. )v. Sjerpstrike; stroop
smeren, vleien . - ) plumstryke, seerpslik
j e. 

'seerpstryker, -[strikar ] s.m. , -s. Sjerp
striker ; stroopsmeerder, vleier. -> seerp
sleker. 

sees, [se:s]; sei, [s8 .1] ; interj . Sis~ zeg. - ) 
seze. 

'seesaun, s. n. Seesan; zeezand. 
'seesaut, s. n. Seesält; zeezout. 
'seesiek, adj . Seesiik; zeeziek. 
'seespegel, s. m. Seespegel; zeespiegel. 
Seeuw, [SE. y] s. m. , -en. Sieu; Zeeuw, in-

woner van Zeeland. 
'seeuwder, [sE. ydar] s. m., -s. Souder; zol

der. # Op ('e) -, op zolder. 
'seeuwderkomer, s.m. Souderkeamer, sou

derkeammerke; zolderkamer, zolderka
mertje. 

seeuwders'daar, [sE. yda(r)z]- s.f. Souders
doar; zolderdeur. 

seeuwders'lók, [sE. yda(r)z]- s.n. Souders
Wk; zolderluik. 

seeuwders'trap, [sE. yda(r)s] - s.m. Sou
derstrep; zoldertrap. 

seeuwn, [sE. yn] adj. , -er, -st. Sûn ; gezond. 
# Sa - as in fisk , zo gezond als een vis, 
kerngezond. - fan hetsen , <Fr.> fan her
ten sûn ; gezond van hart . - en wal, ge
zond en wel. 

'seeuwne, [sE.yna] s.m ., -no Sûnde; zonde. 
ten syn -n fe rjaan, iemand zijn zonden 
vergeven. It is -, het is zonde, het is heel 
erg jammer. Seeuwne!, zonde !, heel erg 
jammer! Wetste wat - is? Sall11 druch 
braid iite en in aud wyf butter oon 'e eers 
smore, weet je wat zonde is? Zelf droog 
brood eten en een oud wijf boter aan haar 
gat smeren. - ) schaL/ne, sondaar, sond
j7ued. 

'seeuwnebok, s.m. Sûndebok; zondebok. 
'seeuwnens, [sE. ynan(t)s] s. m. Sûnens; ge

zondheid . Nach fo le j ieren yn - ta win
ske! , nog vele jaren in gezondheid toege
wenst! 

'seeuwnich, [ E. ynax] adj. Sûndich; zon
dig. 

'seeuwnigje, [sE.ynagja] v. , seeuwnige, 



-

Seeuws 

seeuwnige. Sûndigje; zondigen. # - !jin, 
zondigen tegen . 

Seeuws, [SE. l.IS] adj . Sieusk; Zeeuws. 
'Seeuwtkampen, [SE.l.Itkampan] nom .prop. 

SäJtkamp; Zoutkamp. 
'seevje, [se:vja] V. , seve, seve. Silje, souje; 

zeven, ziften. Aitse, ba ne -, erwten, bo
nen zi ften. - ) sijkje. 

'seewatter, s. n. Seewetter; zeewater. 
'seewering, -[ vI.aruJ] s.m. Seewarring; 

zeewenng. 
'seewier, s. n. Seewier; zeewier. -+ flued

mues, tuel. 
'seewyf, s.n. Seewi if; zeewijf, zeemeermin. 

-+ seemeermin, seemeennan. 
'seewiin, s.m. Seewyn; zeewind. 
se 'gaar, [saga:r] s.m., segaren. Sigaar; 

sigaar. 1. van een dekblad voorzien vast 
ineen gewerkt rolletje tabak. 2. rietsigaar, 
bloemaar van de li sdodde. -+ bolepyst. 

se'gare-ieske, [saga: ra]- s.m. Segarejiske; 
sigarenas. 

se'garereek, [saga :ra]- s.m. Sigarereek; si
garenrook. 

'segel, [se:gal] s.m. & s.n . Segel; zegel. 
'segelje, [se:galja] v. , segele, segele. Segel-

je; zegelen . 
'segeUak, s.n. Segellak; zegellak. 
'segelring, s.m. Segelring; zegelring. 
'segen, [se:gan] ; seen, [se:n]; s.m. Seine; 

zegen , gunst. Jen syn - jaan, iemand zijn 
zegen geven, iemand zegenen . Dat is in -
feur us, dat is een zegen, een bijzonder 
gunstige omstandigheid voor ons. -+ ge-
10k, heil. 

'segen, [se:gan] s.m. , Os; seen, [se:n] s.m. , 
senen. Seine; zegen, soort groot, smal 
visnet. 

'segening, [se:ganuJ] s.m., -en. Seiniging; 
zegening. 

'segenje, [se:ganja] v., segene, segene. 
Seinigje; zegenen . Segene(d) , gezegend. 
ft segened braid, het gezegende brood. # 
Segened neejier! , heil en zegen! (gezegd 
als nieuwjaarswens). 

'segenje, [se:ganja] v., segene, segene. 
Segenje; vloeken, gods lasterende woor
den spreken, verwensingen uiten . Ik hew 
nach neut ien so -n heers, ik heb nog 
nooit iemand zo horen vloeken. -+ flok-
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ke. 
'segenryk, adj . Sein(e)ryk; zegenrijk. 
'segenwinsk, s.m. Sein(e)winsk; zegen-

wens, heilwens. 
sei, interj ., ) sees. 
sei, - ) seze. 
seich, - ) sjain. 
seid (en), -+ seze. 
seil, [sE.il] s.n ., -en. Seil ; zeil. De -en 

hysj e, oofslaan, aanslaan, (op )dûekje, 
reve, stryke, de zeilen hijsen, afslaan, 
aanslaan, (op)doeken , reven, strijken. # 
Eeuwnder - retje, onder zeil raken, in 
slaap va llen. Der mooi in staind - op oof 
gain, er met een opgestreken, opgestoken 
zeil op af gaan, er driftig, toornig op af 
gaan. Mooi in wiet - tuskomme, met een 
nat zeil thuiskomen, dronken thuisko
men. DIe -en bysatte, alle zeilen bijzet
ten, alle krachten inspannen. gei, rif, 
siile, treil, wiÎn. 

'seilduek, s.n. Seildoek; zeildoek. 
'seilduekje, v. Seildoekje; de zeilen opdoe

ken. De metreuzen wiene aan it on , <Fr.> 
de matroazen wiene oan it seildoekjen; 
de matrozen waren de zeilen aan het op
doeken. -+ (op)duekje . 

'seiljen; 'seljen, [sd]-; s.n . Seiljern ; zeil
garen. 

'seilkeu, s. m. & s.f. Seilkoai ; zei lkooi , 
bergplaats voor de zeilen (op een schip). 

'seilmöker, -[m:J:kar] s.m. , os. Seilmakker; 
zei lmaker. 

seilmöke'ree, -[m:J: kare:] s.m., -ën. Seil
makkerij ; zeilmakerij . 

'seilneld, s.f. Seilnulle; zei lnaald. 
'seilnooie, v. Seilnaaie; (de) zeilen naaien. 

De manjued sieten to on, <Fr.> de man
Iju si eten te seilnaaien ; de mannen zaten 
(de) zeilen te naaien. 

'seiltjen, [sE. iltjan] s.n. « Ned.) , seiltjes 
[SE. i ltjas]. Swilkje; zeiltje, stuk vloer- of 
tafelzeil. - ) (tafel)swilk . 

'seiItuch, s. n. Sylark; zeiltuig, zeilwerk. 
sein, [sE.i n] s. n., -en. Sein ; sein (afge

sproken (waarschuwings)teken ; voor
werp waarmee dit teken gegeven wordt). 

sein, s.f. , - ) seen. 
sein, -+ seze. 
'seine, [sE.ina] v., seinde, seind; 'seinje, 
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[s8. i nja] v. <zeldz .>, seine, seine. Seine; 
seinen , een sein geven. 

seine(n), - , seze. 
'seinflage, s. m. Seinflage; sein vlag. 
'seinje, v., , seine. 
'seinjiet, s. n. Seinljocht; seinlicht. 
'seinpail, s. m. Seinpeal; seinpaal. 
seiste, - , seze. 
sei'suen, [S8. !Sü.an] s.n. , -en. Seizoen; sei

zoen. 
seit, --> seze. 
'seker, [se:kar] adj ., adv. & interj ., -der, 

-st. Wis, seker, siker; zeker. Ik leeuw -
dat elk wal mooidwaan wil, ik geloof ze
ker, vast dat ieder wel mee wi l doen. Ik 
wet it -, ik weet het zeker, ik twijfel er 
niet aan. Ditjeeuwt my - ginfoldwaning, 
dit geeft mjj zeker niet, bepaald geen vol
doening. Jo is - wat schruttel, zij is 
zeker, waarschijnlijk wat verlegen. Dat 
hLief ik tach - net to dwaan ?, da t Mef ik 
toch net to dwaan, -?, dat hoef ik toch 
zeker niet te doen?, dat hoef ik toch ni et 
te doen, zeker? (A:) It is to j uer. (B:) -, 
maar wy hewwe noch wat spbrjild, (A:) 
het is te duur. (B:) Zeker, dat is waar, 
toegegeven, maar we hebben nog wat 
spaargeld. In - minsk, een zeker mens, 
zeker iemand. In - perseun, een zekere 
persoon, zeker iemand. - , in. Hy kriige 
in - persintaazje fa n de opbringst, hij 
krijgt een zeker, bepaald percentage van 
de opbrengst. # - fan ien wazze, zeker 
van iemand zijn, op iemand kunnen re
kenen. - fan wat wazze, zeker van iets 
zijn, er van overtuigd zijn dat iets zo is. 
Dat is in ding dat - is, dat is een ding dat 
zeker is, dat staat vast. Ja -, ja zeker , wel 
zeker. --> fas t, wis. 

'sekerheid, -[h8. ! t] s. m., -heden -[he:dan]. 
Wissichheid, sekerheid; zekerheid. 

'sekering, [se:karlJJ] s.m., -en. Sekering; 
zekering. 

'sekerwier, adv. Sikerwier, wiswier; voor
waar, waarlijk. - se es ik jimme, bles wedt 
eeuwrs, voorwaar zeg ik jullie, alles wordt 
anders. -, ik sees jimme, bles wedt eeuwrs, 
voorwaar, ik zeg jullie, alles wordt an
ders. 

se' konde, [sakonda] s. m., -no Sekonde; se-

selon 

conde. 
se 'kondewiisder, [sakondavi:zdar] s.m. , 

-s. Sekondewizer; seconden wijzer. 
sekre'taris, [se:krata:ras] , [sIkrata:ras], [sIk

ta:ras] s. m., -sen. Sekretaris, siktari s; se
cretaris. 

seks, [s8ks] num. & s.m. , -en. Seis; zes. It 
is - ieuwre, het is zes uur. In meujen -, 
meuje -en schrieuwe, een mooie zes, 
mooie zessen schrijven. # Trooi memltten 
feur, nooi seksen, drie minuten voor, 
over zes. It is by, fe ur, ieuwr, nooi, tjin 
seksen, het is bij , voor, over, na, tegen 
zessen. Mooi Lis, j imme, har seksen, met 
z'n zessen. Yn seksen, in zessen, in zes 
(min of meer gelijke) stukken. - , fiif, 
sestich. 

seks, [s8ks] s.m. Seks; seks. 
'sekse, [s8ksa] s.m. Sekse; sekse, kunne, 

natuurlijk geslacht. 
'sekse, [s8ksa] v. , sekste, sekst. Sekse; sek

sen, het geslacht bepalen van. Pyken -, 
kuikens seksen. 

seksen, --> seks. 
'sekste, [s8ksta] num. & S. , -no Sech(s)te; 

zesde. 
sekste'hail, num. Sech(s)teheal; zesdehalf, 

vijf en een half. 
'sekstien, [s8ksti .an] num . Sech(s)t(s)jin ; 

zestien. 
'sekstiende, [s8ksti .anda] num. Sech(s)

t(s)jinde; zestiende. 
se'kuer, [sakü.ar] adj. & adv., -der, -st. Se

kuer; secuur. 
se'ktierens, [sakü .aran(t)s] s.m. Sekuerens; 

secuurheid. 
sel, lsd] s.m., -len. Sel; cel. 
'selden, [sddan] adv. Selden; zelden. # Net 

-, niet zelden, tamelijk vaak. - of neut, 
zelden of nooit, hoogst zelden. --> kom
selden. 

'seldsum, [sdtsam] adj ., -er, -st. Seldsum ; 
zeldzaam. 

'seldsumheid, -[h8. i t] s.m. , -heden -[he:
dan]. Seldsurnheid; zeldzaamheid. # Dat 
is in -, dat komt slechts zelden voor. 

selfs, [sdfs] adv. Seis; zel fs , tegen de ver
wachting. 

'seljen, s.n., - , seiljen. 
se'lon, [salon] s. m., -nen. Selot, sjalot; sja-



selschap 

lot. 
'selschap, [sElsxap] ; 'seIschip, [sElsxlp] 

<zeldz.> ; s.n ., -pen. SeIskip; gezelschap. 
-+ geselschap. 

'selschapswiet, adj. In: - \Vazze, <Fr.> sel
skipswiet wêze; graag in gezelschap ver
keren , graag mensen om zich heen heb
ben. - } geselschapswiet. 

'seIschip, s.n ., - } se/schap. 
'selve, [sElva] s. m. Sealje; salie. 
'selvemuJke, s.m. Sealjemolke; saliemelk. 
'semels, s. plur. , -+ sinune/s. 
seme(ste), -+ simje. 
se'mint, [samInt] s.n. Semint; cement. 
'sendeling, [sendallJj] ; 'sindeling, [sInda-

IllJ]; s. m., -en. Sindeling; zendeling, mis
sionaris. 

'sending, [swdl!J] ; 'sinding, [sIndlJj] ; s.m. 
Sinding; zending, missie. 

'senich, [se:nax] adj. Sinich ; zenIg. -
jlaask, zenig vlees. It j7aask is -, het 
vlees is zenig. - } seen. 

'senterbeur, [swtar]- s.f. Sinterboar; cen
terboor. 

'sentymeter, [senti]- s.m. Sintimeter; cen-
ti meter. 

'senw, [se: nüf] s.m., senuvven [se: nüvan] , 
sen uwen [se: nül.lan] . Senuw; senuw. 

'senwachtich, [se: nü vaxtax], [se: nül.lax
tax] , [se:nal.laxtax] adj. Senuweftich ; ze
nuwachtig . 

'senUflejer, s.m. Senuwlijer; zenuwlijder. 
'sepe, [se:pa] ([se:p]- of [sIp]- als eerste lid 

van samenstellingen, zie seepbakjen, seep
peujer, seepwatter, sipbakjen, sipkap, 
sipsap, sipwatter) s.m. Sjippe; zeep. # 
Criene -, groene, zachte zeep. -+ gled, 
stove. 

'septimber, [septImbar] s.m., -s. Septim
ber ; september. 

ser'fet, [serfet] , [sarfet] s. n., -ten. Servet; 
servet. 

ser'fys, [snfis] , [sarfis] s. n., serfyzen [ser
fizan] , [sarfizan] . Servys; servies. 

'serich, [sLarax] adj. Searich ; zerig, met 
hoofdzeer. - wazze, <Fr.> searich om 'e 
holle wêze; hoofdzeer, een ziekelijke uit
slag op het hoofd hebben. -+ seer. 

seriine, -+ seryn. 
se' r yn, [sarin] s.f. , seriine [sari:na]. Rezyn; 
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rozijn . - } brandewyn. 
se' r ynebree, [sari na]- s.m. Krintsjebrij ; 

watergruwel. } groot, grootwaffer, krin
tjebree. 

se' ring, [sarlJj] s.m. , -en. Nageltsjes, se
ring; sering. 

ser'pint, [serpint], [sarpint] s. n., -en. Ser
pint ; serpent. 

ser'sjant, [sersjant], [sarsjant] s.m . Ser
sjant; sergeant. 1. laagste rang van on
derofficier. 2. lijmschroef. 

'sestich, [sestax] num . Sech(s)tich ; zestig . 
# Yn 'e - wazze, in de zestig Gaar) zijn , 
tussen de zestig en zeventig jaar oud zijn. 
Nooi de - rone, naar de zestig Gaar) 
lopen, bijna zestig jaar oud zijn. Mooi us, 
jimme, har sestigen, met z' n zestigen. -+ 

seks . 
'sestichste, [sestaxsta] num. & S., -no 

Sech(s) tichste; zestigste. 
sestigen, -+ sestich. 
'sestiger, [sestagar] s.m. & adj ., -s. 

Sech(s)tiger ; zestiger. # De - jieren, 
<Fr.> de sech(s)tiger jierren ; de jaren 
zestig. 

'settap, [set]- s.f. « Fr. ). Settop; priktol. - } 
sa fte . 

'settapje, v. , -+ sattapje . 
seu, [sö:] interj . Soa; zo (in een tamelijk 

neutrale betekenis). -, der wieste al, zo, 
daar was je al. -+ sa. 

seuch, [sö:x] s.f., seuge [sö:ga]. Sûch ; 
zeug, moedervarken. - } mot, rieuws, 
rieuwzich. 

seud, [sö:t] s.m. <Fr.:> Soad, soadbranen 
(in bet. 2). 1. kook, het koken . -+ keuk. 
De mulke, it wa ffer oon 'e - bringe, de 
melk, het water aan de kook brengen, tot 
het kookpunt verhitten . De mulke, it 
watter is al oon 'e -, de melk, het water is 
al aan de kook, kookt al. De mu/ke, it 
watter is tjin 'e - oon, de melk, bet water 
kookt bijn a. 2. brandend maagzuur. - } 
sieuwr. Jo het faak last fan 'e -, <Fr.> hja 
hat faak (lêst fan) de soad; zij heeft vaak 
last van brandend maagzuur. - } seutjen. 

seud, [sö:t] s. m. In : In -, <Fr.> in soad; een 
hoop, veel. In - bueken, saut, stollen, een 
hoop, veel boeken, zout, stoelen. Jo het 
in hele -, zij heeft er een hele boel , zij 
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heeft er heel veel. 
seul, [sö: l] s.f. , sa Ie [s3: la]. Soal; zool, on

derste vlak van de voet en van schoeisel. 
-> beseulje, ferseulje. 

'seulje, [sö: lja] v. «Ned.), seule, seule. 
Togje; zeulen, slepen. # - mooi, zeulen 
met. taaie. 

seun, [sö: n] s. m., -en, -s. Soan; zoon. -> 

fan, seen. 
'seupjen, s.n ., - > supjen. 
seur, [sö.ar] s. m., -en. Seur; zeur, zeur

kous, zeurpiet, zeurpot. It is in aud -, hij , 
zij is een oude zeur, zeurkous, zeurpiet, 
zeurpot. -> aimelder. 

'seurderich, [sö.a(r)darax] ; 'seurich, 
[sö.arax] ; adj. & adv. Seurderich, seu
rich; zeurderig, zeuri g. 

'seure, [sö.ara] v., seursde [sö.azda] , 
se u rs(d) [sö.as(t») ; 'seurje, [sö.a rja] v. 
<zeldz.>, seure, seure. Seure; zeuren. # -
om, zeuren om. 

'seurich, adj. & adv., - > seurderich . 
'seurje, v., -> seure. 
'seurkont ; 'seurpoot; s. m. Seurkont, seur

pot; zeurkous, zeurpiet, zeurpot. - > ai
melkont, aimelpuere, stinpoot, sudder
poot. 

'seurpoot, s.m ., -> seurkont. 
seurs(d(e», -> seure. 
seurt, [sö.a(r)t] s.n., -en. Soarte; soort. Dit 

- werk, dit soort werk, dergelijk werk. 
Dat - folk <veracht.>, dat soort mensen. 
-> slach. Sok -, <Fr.> soksoarte, sok
soartich; zulk, dergelijk, zodanig. Sok -
dingen, zulke, dergelijke, zodanige din
gen. Sok - werk, zulk, dergelijk, zodanig 
werk. Olegerre -en sepe, allemaal (ver-
schillende) soorten zeep. # In - (fan) ... , 
een soort (van) ... , een soortement van ... , 
iets dat grote overeenkomst vertoont met 

In - (fan) heuk, kachel, een soort 
(van) hok, kachel , een soortement van 
hok, kachel. Yn syn -, in zijn soort , bin
nen de grenzen van de bedoelde groep. 
Dat is yn syn - in heel meufersjen, dat is 
in zijn soort een heel mooi li edje. - by -, 
soort bij soort. Us -, ons soort mensen. 
Dat, sà'n aud - <veracht.>, die, zo'n oude 
vrijster. -> hepekeutel, tjeut. 

'seurtgeneut, s. m. Soartgenoat; soortge-

seze 

noot. 
'seurtnörne, S.m. Soartnamme; soortnaam . 
'seutjen, [sö:tjan) s. n., seutjes [sö: tjas]. 

Soadsje; zootje. 1. hoeveelheid gevangen 
vis voor een maaltijd. -> seud. In - bot, 
fisk , schol, een zootje bot, vis, schol. 2. 
rommel , rommeltje, rommelige toestand. 
- > rommelseutjen. It is der in -, het is 
daa r een zootje, een rommeltje. 3. slecht 
volk, gespui s, schuim. It is in utschift -, 
het is een geschift zootje. 

'seuven, num . & s. m. , - > saun. 
'seuventich, num ., santich. 
'seuventichste, num. & S. , - > sauntichste. 
'seuventiger, s.m. & adj ., -> santiger. 
'seze, [se:za]; 'sizze, [slza] '- ; see, [se:] ; 

si, [sI] (see en si zijn een verkorte vorm 
van de onbepaalde wijs op -e, die alleen 
aan het einde van een zin voorkomt); 
onregelm. v., ik se es [se:s] , ik sis [sIs], dà 
seiste [s~ . i sta] , hy sei [s~ . iJ, hy seit 
[s~. it] <zeldz.>, wy, j e, jimme, jà se ze 
[se:za] , ~'0', j e, jimme, j à sizze [slza] '- ; 
ik sei, dà seiste, hy sei (se id komt alleen 
voor in de combinatie seid er [s~.i dar]) , 

~'0', j e, jimme, jà seine [s~· ina] , ~'0', j e, 
jimme, jà seinen [s~. inan] <zeldz.>, wy, 
j e, j imme, jà seiden [s~. idan) <zeldz.>; 
seid [s~ . i t], sein [s~ . in] '- . Sizze; zeg
gen. Werom wued er it net seze, sizze, 
see, si ?, waarom wilde hij het ni et zeg
gen? Hy hûefde it ommers aik net tà 
sezen, sizzen, hij hoefde het immers ook 
niet te zeggen. Wy hewwe it him salm 
sezen, sizzen heers, wij hebben het hem 
zelf horen zeggen. Dat, sei(d) er, is my 
ferta ld, dat, zei hij , is mij verteld. Hy sei 
fan ja, hij zegt van ja. Heit sei dat Ho)' op
haude masten, vader zei dat wij op moes
ten houden. Heit sei, dat \''0' masten op
haude, <Fr.> heit sei, dat wy moasten 
ophälde; vader zei dat wij op moesten 
houden. Heit sei, ~'0' masten ophaude, 
<Fr.> heit sei, wy moasten ophälde; va
der zei dat wij op moesten houden. Se 
seze, ze zeggen , men zegt, men beweert. 
# Jen wat -, wat aan ien -, wat tjin ien -, 
iemand iets zeggen, iets aan iemand zeg
gen, iets tegen iemand zeggen. Wat seze 
jimme dertjin ?, wat zeggen j ulli e daar-
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tegen, hoe noemen jullie dat?; in z. voor: 
wat voor woord of uitdrukking gebruiken 
jullie daarvoor in jullie taal (en in de 
context die daarbij hoort)? Hew ik it (dy) 
net seid?, heb ik het Ge) niet gezegd, zie 
je nu wel , dat ik gelijk had? Dat sil 'k dy 
se ze, sizze, see, si, dat za l ik je zeggen, 
vertellen (luister daarom goed). Ik kin net 
-, dat ik sàwat meu fiin, ik kan niet zeg
gen, dat ik zoiets mooi vind, ik zou lie
gen, als ik zei , dat ik zoiets mooi vind. 
Dat mot ik -, dat moet ik zeggen , dat kan 
ik niet ontkennen . Dat mot seid wezze, 
dat moet gezegd worden, dat kan niet 
ontkend worden. Der seiste sàwat , daar 
zeg je zoiets, dat is een goede opmerking 
van je. Wa sil -, wer't wy nach tà laune 
komme, wie zal zeggen, wie weet, waar 
wij nog terecht komen. Wat sil 'k -, wat 
zal ik zeggen , ik weet niet goed wat ik 
hiervan moet vinden. -> wyte. Ik sue -, 
kom meumeer, ik zou zeggen, kom mor
genochtend, het past mij het best, dat je 
morgenochtend komt. Dat eeuwre wes 
post hier batter, sûe 'k -, dat andere 
woord past hier beter, zou ik zeggen, 
dunkt mij , lijkt mij . Ne sûe men -, dat 
dat der niks mooi tà dwaan het, nu zou je 
zeggen, dat dat er niets mee te maken 
heeft , op bet eerste gezicbt heeft dat er 
niets mee te maken . - wille, willen zeg
gen , betekenen, inhouden . Wat wil dat 
- ?, wat wil dat zeggen , wat betekent dat, 
wat houdt dat in ? Dat wil -, dat wil zeg
gen, namelijk. Dit hew ik dy tà -n, dit 
heb ik je te zeggen , luister goed naar wat 
ik je nu ga zeggen en neem mijn woor
den ter harte. Wat - fan , iets zeggen van, 
aanmerkingen maken op, bedenkingen 
uiten tegen. Wat suene de minsken der
fan -?, wat zouden de mensen ervan zeg
gen ? Wat mot ik der ne fan -, wat moet ik 
daar nu van zeggen, ik weet niet hoe ik 
deze zaak moet beoordelen . Wat seiste 
dertjin ?, wat zeg je daartegen, hoe noem 
je dat? Dumde het it meu seid, de (in de 
context bekende en vertrouwde) dominee 
heeft mooi gepreekt. Der seiste sàwat, 
daar zeg je zoiets , het is goed dat je dit 
zegt (want zo had ik het nog niet be-
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keken). Ne, \Vat seiste?, welnu wat zeg 
je ervan ? Dat kin net, \Vat sees ik, dat is 
opslut eeuwnmuchlik, dat gaat niet, wat 
zeg ik, sterker nog, dat is absol uut, vol
strekt onmogelijk. Dar sei heel wat, dat 
zegt veel, dat is veelbetekenend. Dar sei 
niks, dat zegt niets, dat is van geen be
lang. Dat is net tà -n, dat is niet te zeg
gen, dat is niet te voorspellen. (Om) sà tà 
-n , <Fr.> om sa te sizzen ; als het ware. 
Wat yn 't -n hawwe, <Fr.> eat foar sizzen 
hawwe: iets altijd zeggen. Bep hie yn 't 
-n .. . , grootmoeder zei altijd .. . Om-11 
jaan, <Fr.> om sizzen jaan; gehoorza
men , zicb laten gezeggen. It is wat tà -n, 
het is wat te zeggen , bet is erg. - -n is 
niks, maar dwaan is in ding , <Fr.> siz
zen is neat, mar dwaan is in ding; praat
jes vullen geen gaatjes. -> a, boe, sees, 
wes. 

si, onregelm.v., - , seze. 
sicht, [sIxt] s.m., -en. Sichte; zicht, sikkel. 

- , harpaid, sikkel. 
sicht, [sIxt] 8.n. Sicht; zicht (omstandig

heid dat men (iets) kan zien; uitzicht). It 
- is min, het zicht is slecht (bijv. t.g.v. 
mi st). Sà binne wy Lis - kwyt, zo zijn wij 
ons uitzicht kwijt. # YI1, ut ('t) -, <Fr.> 
yn , ut (it) sicht; in , uit zicht. It ieuwn 
komt yn ('t) -, het einde komt in zicht. De 
beur is ut ('t) -, de boot is uit zicht. Op -, 
op zicht. - , keur. 

'sichter, [sIxtar] s. m., -s. Sichter; zichter. 
'sichthaik, s.m. Sicht(e)heak; dunne stok 

met ijzeren dwarshaak die de zichter in 
zijn linker hand houdt en waarmee hij 
het gezicbte graan bijeen grijpt en op en 
hoopje legt (waarna het in een schoof 
gebonden kan worden). 

'sichtje, [sIx(t)ja] v. , ik sichtje [sIx(t)ja], 
dà sichteste, hy sichte, llY, je, jimme, jà 
sichtje [sIx(t)ja]; sic/He, sichte. Sichtsje; 
zichten, met de zicht afmaaien (van 
graan). Sichte(d), gezicbt. It sichtede 
kuem, het gezichte graan . 

syd, [sit] s. m., -en [sidan] . Side; zij , zijde 
(kant, grensvlak; lende, flank). Jà draai
de fan de iene op 'e eeuwre -, zij draaide 
van de ene op de andere zij (in bed). Hy 
stie mooi de haune yn 'e -, hij staat met 



ps 
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de handen in zijn zij . # Oon ien S)'1l -, 

aan iemands zij . --> kaunt, p)'l1 e, syde, sy
den. 

syd, [sit] adv., - , wyd. 
'sydbeuk, s.m. Sydbeuk; zijbeuk. De -en 

fan de tjark, de zijbeuken van de kerk. 
'syddaar, s.f. Syddoar; zijdeur. 
'siddering, [sidarlIJ] s. m., -en. Siddering; 

siddering. 
'sidderje, [sldarja] v., siddere, siddere. 

Sidderje; sidderen . 
'syde, [sida] 5. 01 . (all een in een vaste ver

binding), -no Side; zij. # In - spak, een zij 
spek. --> saim. 

'syden, [sidan] adv. In : Fan to -, van 
terzijde. 

sy 'der, [sidEf] interj. Sjedêr; ziedaar. --> 

sjain. 
'sydkaunt, s.m. Sydkant; zijkant. 
'sydleiers, s.m. Sydberje; wagenladder, los 

zijschot van een oude boerenwagen. --> 

berje. 
'sydmieuwre, s. m. Sydmuorre; zijmuur. 
'sydpaid, s. n. Sydpaad; zijpad. 
'sydstok, s.n. <Fr.> Sydstik. 1. zijstuk. 2. 

halve snee roggebrood (van een van de 
zijkanten van het hele roggebrood gesne
den). 

'sydwün, s. m. Sydwyn; zijwind. 
'sydwooi, s.m. Sydwei , syddyk; zijweg. 
sied, [si.at] s.n., -en [si .adan] (a lleen in 

bet. 1). 1. Sied; zaad. It - yn de greeuwn 
saaie , het zaad in de grond zaaien. Mos
tersied is it Iytjste fan óle -en, mos
terdzaad is het kleinste van alle zaden. 2. 
grom ; dik, bez inksel (alleen voorkomend 
in de samenstelling kofjesied). # De 
tieL/wn m.ot yn 't -, <Fr.> de tun moat yn 
't sied; de tuin moet ingezaaid worden. 
De tieuwn is yn 't sied, <Fr.> de tun is yn 
't sied; de tuin is in gezaaid. Op swels -
siue, op zwart zaad zitten, geen geld 
meer hebben. - , saaie. 

'siedkêle, s.m. Siedkerl; zaadkorrel. 
siek, [si .ak] adj ., -er, -st; seek, [se:k] adj. 

<zeldz.>, seker, -st. Siik; ziek. Siek waz
ze, wezze, ziek zijn , worden. # SO - as in 
hieuwn, hin, <Fr. > sa siik as in hûn ; heel 
erg ziek. - leze, ziek liggen , ziek op bed 
liggen. - , bank. 

siel 

siek, [si.ak] ; 'sieken, [si.akan] ; s. (alleen 
in enkele vaste verbi ndingen). In: Op, to 
si ek gain, wazze (naa i), op zoek gaan, 
zijn (naar). To siek, to sieken wazze, 
<Fr. > tes iik wêze; zoek, weg zijn . Dat 
buek is al lang to siek, to sieken, dat 
boek is al lang zoek. Hy hel der heel wat 
ieuwren 10 siek bracht, <Fr.> hy hat dêr 
hiel wat oeren tesiik brocht; hij heeft 
daar heel wat uren zoekgebracht. --> sik
je. 

'siekbed, s. n. Siikbêd; ziekbed. 
'sieke, [si.aka] s. m. & s.f., -no Sike; zieke. 
'sieke, [si.aka] s. m. , -no Sike; ademtocht, 

een enkele ademhaling. Oon de laste -n 
to, tot aan de laatste ademtocht, tot de 
dood. 

'sieken, s., - , siek. 
'siekenfons, s.n. Sikefûns; ziekenfonds. 
'siekenhós, s.n. Sikehûs; ziekenhui s. 
'siekenwooin, s. m. Sikewein ; ziekenwa-

gen. 
'siekje, onregelm.v., - , sikje. 
'sieklik, [si.aklak] adj. Syklik; ziekelijk . 
'siekte, [si.akta] s. m ., -no Sykte; ziekte. # 

Falende -, vallende ziekte, epilepsie. 111-
ge /se -, Engelse ziekte, rachitis. - Ryke
jueds -n en airmejueds pankueken rukke 
it fie rst, <Fr.> earmeljus pan koeken en 
rikeljus sykten rûke fier ; de kleine zorgen 
van de rijken en het weinige aan wel
vaart dat de armen wel eens te beurt va lt, 
worden beide breed uitgemeten. 

'siektewet, s. m. Syktewet; ziektewet. # Yn 
'e - rone, in de ziektewet lopen. 

siel, [si.a l] s. f. & s. m., -e (als s. f. ), -en (als 
s. m.). Siel(e) ; ziel. In darp fan dieuwzend 
-en, een dorp van dui zend zielen. Dy au
de -, die oude ziel , dat oude mannetje 
(met de bijgedachte van meewarigheid). 
Jo aud -, die oude ziel, dat oude vrouwtje 
(met de bijgedachte van meewarigheid). 
In iensum(en) -, een eenzame ziel, een 
eenzaam mens (met de bijgedachte van 
meewarigheid). # Der het er - en salich
heid feur ieuwr daar heeft hij ziel en 
za ligheid, vrij wel alles voor over. Mooi 
syn - eeuwnder de eenn rone , met zijn 
ziel onder zij n arm lopen , zich met zijn 
tijd geen raad weten . --> hets. 



sIer 

sier, [si .ar] s.m. Sier; sier, tooi. # Feur de 
-, voor de sier, ter versieri ng. Dà blome 
binne maar f eur de -, die bloemen zijn 
maar voor de sier, dienen alleen maar ter 
versiering. 

sier, [si .ar] s. m. Sier; zier. # Gin -, geen 
zier, geen sikkepit, geen snars. It jeeuwt 
olegerre gin -, het geeft , helpt allemaal 
geen zier. Hy wel der gin - fan, hij weet 
er geen sier, geen sikkepit, geen snars 
van. - ) feer, gesterkeum , kêle, keum, 
keumstekêle, pest, scheet. 

'sieraad, [si.ara:t] s. n. , sieraden [si.ara:
dan]. Sieraad; sieraad. 

'sierbjaun, s.m. Sierbän; sierband (bijv. op 
een stoel). 

'sierdeeuw, s.f. Sierdo; sierduif. 
'siere, [si.ara] v. , siersde [si.azda], siers(d) 

[si.as(t)). Siere; sieren . Guedj eeuwskens 
siert in minsk, goedgeefsheid siert een 
men s, vrijgevigheid strekt een men s tot 
eer. # Dy - (mooi), zich sieren, tooien 
(met). 

'sierkonst, s. m. Sierkeunst; sierkunst. 
'sierlik, [si.a(r)lak] (in bijwoordelijk ge

bruik verzwaard tot [si .a(r)lakana] in de 
vaste verbinding sierlikene meu) adj. & 
adv. Sierlik; sierlijk. # Sierlikene meu , 
bijzonder sierlijk en fraai . 

'sierplant, s.m. Sierplant; sierplant. 
siers(d(e)), - ) siere . 
'sierspyker, s.m. Sierspiker; sierspijker 

(bij v. in een stoel). 
siet, -+ sitte. 
sieuwr, [si.yr] adj. , -der [si.y(r)dar] , -st. 

Soer; zuur. - smet je, zuur smaken. -e 
mulke, zure, bedorven melk. De mulke is 
- wezzen, de melk is zuur geworden , de 
melk is bedorven . ft - fertjenede braid, 
het zuur verdiende brood, het met onaan
gename of harde arbeid verdiende brood. 
In - faa m, een zuur (kijkend), nors, on
vriendelijk meisje. - sjain, zuur, nors, on
vriendelijk kijken. # Sà - as etik, zo zuur 
als azijn . It - hawwe, het zuur hebben, 
een hard, moeilijk (en daardoor onaan
genaam) leven hebben. len it /i vven -
met je , iemand het leven zuur maken , 
iemand een onaangenaam, verdrietig le
ven bezorgen . Heste it eut sà - yten ?, dat 
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heb ik nog nooit zo zout gegeten, zo iets 
bars is mij nog nooi t overkomen. -+ saut. 

sieuwr, [si.yr] s. n. (zonder art. in de vaste 
verbinding sieuwr en swiet), -en. Soer; 
zuur. 1. zure vloeistof (ook in scheikun
di ge zin). Augurken yn it -, augurken in 
het zuur. 2. brandend maagzuur. -+ seud. 
I1 - hawwe, het zuur hebben, last van 
brandend maagzuur hebben. # - en swiet, 
's levens zoet en zuur, geluk en ongeluk, 
voor- en tegenspoed. 

'sieuwrdeech, s.n. Soerdaai ; zuurdeeg, 
zuurdesem. 

'sieuwrdeechjen, -[de:xjan] s. n., -deechjes 
-[de:xjas). Soertût; zuurpruim (vrouwe
lijk). Jà is in -, zij is een zuurpruim. -+ 

sieuwrpnÎm. 
'sieuwrens, [si.yran(t)s] s.m. Soerens; zuur

heid. 
'sieuwrich, [si.yrax] adj . Soerich; zuur

achtig. In sieuwrigen lucht, smaak, een 
zuurachtige geur, smaak. 

'sieuwrkeul, s.m. Soerkoal ; zuurkooL 
'sieuwrprÓJn, s. m. Soertût; zuurpruim. -+ 

sieuwrdeechjen. 
'sieuwrstaf, s. m. Soerstof; zuurstof. 
'sieuwrstölen, s.plur. Soerstäle, soere surk; 

veldzuring. -+ jaM 
'sieuwrtjen, [si.yrtjan] s.n. <zeldz.>, sieuwr

!jes [si. yrtjas). Suertsje; zuurtje, snoepje. 
-+ suertjen. 

'sieuwze, [si.yza] s. m. Sûs; soes, dommel. 
# Yn 'e - wazze, suizebollen , duizelig, 
half bedwelmd zijn. Hy wie yn 'e - fan 
laakjen, hij was slap van het lachen. -+ 

swymslach. 
'sieuwzelje, [si.yzalja] v., sieuwzele, sieuw

ze/eo Sûzelje; sui zelen, zacht suizen. De 
wiin sieuwzele troch de halmen, de wind 
suizelt door het helmgras. 

'sieuwzje, [si.yzja] v., sieuwze, sieuwze. 
Sûzje; suizen. De wiin sieuwze troch de 
reiden, de wind sui st door het riet. Hy 
sieuwze ûs f eurby, hij suisde, stoof, zoef
de ons voorbij. 

'syfer, [sifar] s.n ., os. Sifer; cijfer. 
'syferje, [sifarja] v. , syfere, syfe re. Siferje; 

cijferen. 
'syferlist, s.m. Siferli st; cijferlijst. 
'syfers, [sifa(r)s]; 'sypers, [sipa(r)s]; adj. 
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Sifer(t)s, siper(t)s; cypers. In - kat, een 
cyperse kat. - , syferskat. 

syfers'kat, [sifa(r)s]- ; sypers'kat, [si
pa(r)s]- ; s. f. Sifer(t)se, siper(t)se kat ; cy
perse kat. -> syfers. 

'sifkje, [sl fkja] V., sifke, sifke. Slierkje; 
slifferen. De schuene dà sifkje sà licht 
ieuwr 'e f/ûer , de schoenen slifferen zo 
licht over de vloer (bij het dansen). 

'sifkje , [sIfkja] v. , sifke, sifke; 'siftje, 
[sIftja] V., sifte, sifte. Silje, souje; ziften, 
zeven. Aitse, ba ne -, erwten, bonen zif
ten. Sifkje my as it graan, zift mij als het 
koren. -> seevje. 

'siftje, V., -> sifkje . 
syga'ret, [s igan:t], [siga rEt] s. m. , -ten. Si

garet; sigaret. 
syga'rette-ieske, [sigarEta]-, [sigarEta]

s.m. Sigarettej iske; sigaretten as. 
syga'rettereek, [sigarEta]- , [sigarEta]- s.m. 

Sigarettereek; sigarettenrook. 
'süde, [si:da] s.m. Side; zijde, zeer fijn en 

zacht weefsel. Sue Syne eut sokke softe 
siide yn 'e haune haun hawlVe?, zou Syne 
ooit zuLke zachte zijde in handen hebben 
gehad? (een schibbolet; - , moster
meeuwn, widsj e). # It wie aft ik yn 'e -
fue L, de sti lte was een verademing na al 
die herri e, na al dat lawaai (lett .: het was 
alsof ik in de zijde viel) . - , soft . 

'siiden, [si:dan] adj . Siden; zijden, van 
zijde. In - kLeed jen, tried, een zijden jurk, 
draad. In - hued, een zijden hoed, een 
aan de buitenkant met zijde beklede 
hoed. - , tried. 

'siidesaft, adj . Sidesêft· zijdezacht, zo 
zacht als zij. -> soft. 

'siidich, [si:dax] adj . Sidich; zijig, als 
(van) zijde. 

'siige, [si:ga] s.m. Sige(n); tocht, trek, zui
ging van de lucht door een beperkte 
ruimte heen. De Siige, een diepe stroom 
met veel trek ten zuiden van Schiermon
nikoog. # Yn 'e - sine, in , op de tocht 
zitten. - , schurring, tacht. 

'siige, [si:ga] v., siigde, siigd. Sige; toch
ten, trekken (van de lucht, door een be
perkte ruimte heen). It siicht hier, het 
tocht hier. -> Lûkke, tachtje . 

'siilbeut, s.f. Sylboat ; zeilboot. 

sikje 

'siile, [si:la] s.m., -n o Sile; haamhout, 
spoorstok met trekstengen , trekzelen er
aan . 

'siile, [si:la] ; 'sjiiIe, [sji:la] <zeldz.>; 
s.plur. Galgen ; bretels. - wezze net sà 
faLe mair dreigen, bretels worden niet zo 
veel meer gedragen. -> sylbage, sylbjau
nen. 

'süIe, [si: la] v., siilde, siild. Sile; zeilen . 
Der stie tà min wiin om tà -n, er staat te 
wein ig wind om te zei len. De maumeL
man siilt ieuwr de brauning, de mantel
meeuw zeilt, zweeft over de branding. 
Der kaam er aan -n, daar kwam hij aan 
zeilen, daar kwam hij al slingerend, 
zwaaiend aan lopen. - , kLip, krap, 
scharp, schraaL, seiL, waaL. 

'siiler, [si:lar] s. m., -s. Siler; zei ler. 
'siiJfaart, s.m. Sylfeart; zeilvaart. 
'siiljacht, s.n . Syljacht ; zeiljacht. 
'siilschip; 'sylschip, [sil] -; s.n . Sylskip; 

zeilschip. 
'siipe, v. , -> sypje. 
siipe, - , sypj e. 
sik, [sIk] s.m., -ken. Sik; sik. 1. gei t. --. 

geit. 2. puntig baardje. 
'sikje, [sIkja]; 'siekje, [si.akja] <zeldz.>; 

onregelm.v., ik sikje , ik siekje <zeldz.>, 
dà sachste [saxsta] , dà safste [säfsta] 
<zeldz.>, hy sacht [saxt], hy soft [saft] 
<zeldz.>, IVy, je, j imme, jà sikje , wy, j e, 
j imme, jà siekje <zeldz.>; sacht, saft 
<zeldz.>; sacht, saft <zeldz.>. Sykje; 
zoeken. HeeuIVt, krimpe -, hout, schelpen 
zoeken. Ik hew ieuwral sacht, ik heb 
overal gezocht, ik heb overal gekeken 
(om het bedoelde te vinden). Dy 't sacht, 
flint, wie zoekt, vindt. # - om ... , <Fr.> 
sykje om .. . ; zoeken naar ... It hier af der 
-, <Fr.> it earne sykje; ergens bevre
diging voor een bepaalde behoefte of een 
bepaald verlangen proberen te vinden. -> 

fl ine. Kóven sikje it maistal ticht by 't 
straun, zilvermeeuwen proberen meestal 
dicht bij het strand hun voedsel te vin
den. De seeman sacht it op it ei/aun, de 
zeeman wilde op Schiermonnikoog rustig 
van zijn oude dag genieten. Hy sacht it 
yn Ms, hij zoekt zijn geluk in hui s. -> 

siek. 



sikkel 

'sikkel, [sikal] s.m., -s. Sichte; sikkel , 
zicht. - , harpaid, sic/u. 

sikke'neurich, [sIkenö.arex] adj . & adv. , 
sikkeneuriger [sIkanö.eragar], -st. Sikke
neurich; sikkeneurig, gemelijk. 

'sylbage, [sil]- s.m. Sylbeage; gareel; ook 
voor: bretels. -> bage, siile. 

'sylbjaunen, [sil] - s. plur. Galgen ; bretels. 
-> siile. 

sy' linder, [sillndar] s.m., -s. Si linder; ci
linder. 

'silIe, [sIla] onregelm.v., ik sil, do satte 
[sata], hy sil, Ho)', j e, j imme, jà sille (wan
neer er in de zin een woord op sille volgt, 
verli est deze vorm vaak de stomme 'e' 
-[aJ, waarvan het resultaat in de spelling 
weergegeven wordt als sill ' of si!) ; ik sue 
[sü.a] , do sueste [sü.asta], hy sue (de 
vorm sued komt alleen in de combinatie 
sûed er [sü.adar] voor) , \ ")1, j e, jimme, jà 
sûene [sü.ana], wy, je, j imme, jà suenen 
[sü.anan] <zeldz.>; sûed [sü.at]. SilJe; 
zullen. Dat si! 'k [sIk] dy wal 'reis feur
dwaan, dat zal ik je wel eens voordoen. 
Do satte allene de wiin here, allene de 
wiin satte here , <Fr.> do silst allinne de 
wyn hearre, allinne de wyn sil st hearre; 
jij zult alleen de wind horen, alleen de 
wind zul je horen. Sawo, suesto my kom
mandeelje ?, <Fr.> silstà, soestà my 
kommandearje?; zul jij, zou jij mij com
manderen? Wer sûed er it hmvwe?, waar 
zou hij het hebben ? Hy hie it dwaan 
sûed, <Fr.> hy hie it dwaan sild; hij had 
het zullen doen. Ik leeuw dat hy it dwaan 
sûed hie, <Fr.> ik leau dat hy it dwaan 
sild hie; ik geloof dat hij het had zullen 
doen. Meum sille se it nach 'reis pre
beerje, morgen zullen, gaan ze het nog 
eens proberen . Jà sille kommenjier treeu
we, zij zullen , gaan volgend jaar trou
wen. War sille ~")I iite?, wat gaan we 
eten ? Wy sille aik mooi, wij zullen ook 
mee, wij gaan ook mee. Ik si! aist nooi de 
bakker, <Fr.> ik sil earst nei de bakker ; 
ik ga eerst naar de bakker. It wied j en sil 
aist, <Fr.> it wjudden sil earst; het wie
den zal eerst gedaan worden, wij , zij zul
len eerst wieden . Hy sil neut 'reis wat 
oon in eeuwr jaan, hij za l nooit eens iets 
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aan een ander geven, hij geeft nu nooi t 
eens iets aan een ander. Ik si! dy net 
kere , ik zal je niet tegenhouden, ik zou je 
kunn en tegenhouden , maar dat doe, wil 
ik niet. SO sille j imme bidde, zo zullen, 
moeten jull ie bidden . Do satte net 
treeuwbrakke, gij zult niet echtbreken. 
Der sille jimme wal mair fan here, daar 
zullen jullie wel meer van horen , daar 
horen jullie vast (en zeker) wel meer van. 
SO sil it us aik wal gain, zo zal het ons 
ook wel vergaan, waarschijnlijk vergaat 
het ons ook zo. Dat si! net mooifale, dat 
zal niet meeva llen, dat valt ongetwijfeld 
niet mee. De maisten sille dit net wyte, 
de meesten zullen dit niet weten, de 
meesten weten dit hoogstwaarschijnlijk 
niet. Dat si! de eursaak wein ha wwe, dat 
zal de oorzaak geweest zijn , dat is vr ij
wel zeker de oorzaak geweest. Der sille 
se wazze, daar zullen ze zijn , het kan niet 
anders of daar zijn ze. Wat sille se bliid 
wazzel , wat zullen ze blij zijn !, het kan 
niet anders of ze zijn heel erg blij . Wy 
sille avvanseerje motte, wij zullen op 
moeten schieten, alleen door op te schie
ten kunnen we nog op tijd komen. Sue 
dat ne so'n got beswier wazze?, zou dat 
nu zo'n groot bezwaar zijn , is dat nu 
werkelijk zo'n groot bezwaar ? Sue Tjêve 
de geul sjain ?, zou Tjebbe de geul zien?, 
hoe waarschijnlijk is het dat Tjebbe de 
geul ziet? (m.a. w. ik vraag me af of Tjeb
be de geul wel ziet). Wer si! ik it mooi 
ferge lykje ?, waar zal ik mee vergelijken, 
waarmee kan ik het het best vergelijken? 
Dat sille \ ")1 heupe , dat zullen wij hopen, 
dat hopen wij oprecht. Ik sue it m.aar 
eh,vaan, ik zou het maar doen , in jouw 
plaats zou ik het doen, ik raad je aan het 
te doen. Hy si! nooi hûs to, <Fr.> hy sil 
nei hûs ta ; hij zal naar huis gaan, hij gaat 
naar huis. Sille \ ")1 maar op bed, it is al 
lat, <Fr.> sille wy mar op bêd, it is al let; 
zullen we maar naar bed gaan, het is al 
laat. Hy sue ieuwrieuwn, maar hy wie to 
swak, <Fr.> hy soe oerein , mar hy wie te 
swak; hij wilde opstaan, maar hij was te 
zwak. De Kallemooi sil fandei klair, 
<Fr.> de Kallemooi sil hjoed klear; de 
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Kallemooi moet vandaag besli st klaar ge
maakt worden, wij willen vandaag beslist 
de Kallemooi klaar maken. Wat sil ik 
ne ?, <Fr.> wat sil ik no?; wat zal ik nu 
doen?, hoe moet ik nu verder? Wat sille 
jimme der?, <Fr.> wat sille jimme dêr ; 
wat moeten jullie daar?, wat doen jullje 
daar? Wat si! dat der ?, <Fr.> wat sil dat 
dêr?; wat moet dat daar? Hy sûe di t, h)' 
sûe dat , <Fr.> hij soe dit , hy soe dat; hij 
zou dit doen en hij zou dat doen , hij was 
van alles van plan (maar er is niets van 
gekomen). - ) sluggert. War sille w)' 
hiermooi?, <Fr.> wat sille wy hjirmei?; 
wat moeten we hiermee (aanvangen, be
ginnen)? Wat sûe 'tl , <Fr.> wat soe 't 
(wêze)!; het is de moeite niet waard! , 
wees maar niet bang! It hie net sûed, 
<Fr.> it hie net sild; dat waren we niet 
van plan (maar het is toch gebeurd). Dat 
hie eeuwrs sued, <Fr.> dat hie oars sild ; 
dat hadden we anders zullen, willen doen 
(maar dat is er niet van gekomen). -> 

j eeuwer. 
'sylschip, s.n., -> siilschip. 
'silver, [sIlvar] s.n. Sulver; zilver. 
'silverblank, adj . Sulverblank; zilverblank. 
'silverbled, s.n., -> silverschien. 
'silveren, [sIlvaran] adj. Sul veren; zilve

ren, van zi lver. # In - brul/aft, een zil 
veren bruiloft , een vijfentwintigjarig hu
welijk(sfeest). It - pair, het zilveren paar, 
het paar dat vijfentwintig jaar getrouwd 
is. 

'silvergrys, adj . Sulvergriis; zilvergrijs. 
'silverich, [sIl varax] adj . Sul verich ; zilve

rig, zilverachtig. 
'silverling, [sIlvarlIl]] s.m. , -en. Sul ver

ling; zilverl ing. 
'silvermyn, s. m. Sulvermyn ; zilvermjjn . 
'silverpapier, s. n. Sulverpapier; zil verpa

pier. 
'silverschien, -[sxj .an] ; 'silverbled; s. n. Sul

verblêd; zilverschoon. 
'silversmid, s.m. Sul versmjd ; zilversmid. 
'silvertried, s. n. (als stofnaam) & s.m. (als 

soortnaam). Sulvertried; zilverdraad. 
'silverwerk, s.n . Si lverwurk; zi lverwerk. 
'silverwyt, adj . Sul verwyt; zil verwit. 
sim'bool, [sImbo: l] s.n. , simbolen. Sym-

SIn 

boal; symbool. 
'simje, [slmja] v., ik simje, dà semeste 

[se:masta], hy seme [se:ma] , IV)', je, 
jimme, jà Slmje; seme, seme. Seamje; 
zomen, van zomen voorzien (van een 
stuk weefsel of een kledingstuk) . - ) om
simje, saim, saimje. 

'simmelich, [sImalax] adj. & adv. Seame
lich; zemelig, zeurderig. 

'simmelje, [slmalja] v. , simmele, simmele. 
Seamelje; zemelen, zaniken , zeuren . 

'simmels, [sImal(t)sJ; 'semels, [se: mal(t)s] 
<zeldz.>; s.plur. Simmels; zemelen. 

simmen, -> saim. 
'simpel, [simpal] adj. & adv., -der, -st. 

Simpel; simpel. 
'simpelieh, [sImpalax] adj. In : Dà wedste 

der - fan , <Fr.> men soe der simpel fan 
wurde; het is om gek, tureluurs van te 
worden. 

sin, [sin] s. m. , -nen (alleen in bet. 1). Sin; 
zin. 1. volzin . LOs d)' - nach 'reis ({eur) , 
lees die zin nog eens (voor) . 2. grond, 
reden (i nz. voorkomend in verbinding 
met het werkwoord hawwe). Dat het (g in) 
-, dat heeft (geen) zin. Wat het da t feur 
-?, wat heeft dat voor zin ?, wat is daar de 
diepere bedoeling van ? 

sin, [sIn] s. n. <Fr. :> Sin (veel voorkomend 
in vaste verbindingen). 1. zinnen, zin
tuigen. HelS en -, hart en zi nn en. 2. het 
denken op zeker ogenblik. 3. (gemoeds)
stemming, humeur. 4. zin , lust, trek. Wy 
hiene gin keurjen - '& , wij hadden geen 
zin in , lust tot wandelen. -> f erlet. l à hie 
gin -, zij had geen zin (in een bepaald 
iets). 5. richting van het streven , opzet. 
lenfan -, een van zin , eensgezind. 6. be
geerte, wil. ft seegat ut, dat wie syn -, 
<Fr.> it seegat ut, dat wie syn sin ; het 
zeegat uit, dat was wat hij wilde. len syn 
- dwaan , iemands zin doen, doen wat ie
mand graag wil. Syn ooin - dwaan, zijn 
eigen zin doen, doen wat men zelf graag 
wil. Hy het syn -, <Fr.> hy hat syn sin ; 
het gaat allemaal zoals hij het wil. Dà 
satte dyn - hawwe, <Fr.> do sil st dyn sin 
hawwe; wij zullen het doen zoals jij bet 
wi lt. Hy het syn - klyge, <Fr.> hy hat syn 
sin krige; hij heeft zijn zin gekregen, het 
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is allemaal gegaan zoa ls hij het wilde. 
Dyn - trochdrieuwe, zijn zin doordrijven. 
Dat is jûst it -, <Fr.> dat is krekt it sin ; 
dat is net wat hij , zij wi l(de). 7. believen, 
genoegen. # len yn 't - kom me, sjotte, 
<Fr.> immen yn 't sin komme, sjitte; ie
mand in de zin , te binnen schieten, door 
iemand herinnerd worden. Dat kaam my 
dà ynienen wier yn 't -, dat schoot mij 
toen plotseling weer in de zin , te binnen, 
dat herinnerde ik mij toen plotseling 
weer. Wat yn 't - hawwe, iets in de zin 
hebben, iets van plan zijn. Mooi -, <Fr.> 
mei sin ; met opzet, opzettelijk, moedwil
lig. Dat dûechste mooi -, dat deed je met 
opzet. It ien naai 't - metje, het iemand 
naar de zin maken, doen wat een genoe
gen voor iemand is. (Gin) - aan ... haw
we, <Fr.> (gjin) sin oan ... hawwe; 
(geen) zin , trek in ... hebben. Hy het -
aan har, hij heeft zin in haar, hij is ver
liefd op haar. fen troch 't - gain, <Fr.> 
immen troch 't sin gean, sjitte; door ie
mand vergeten worden. Ik sue it jiet ut
dwaan, maar dat is my u"och 't - gien, ik 
zou het licht uitdoen, maar dat heb ik 
vergeten . Syn - satte op ... , zijn zinnen 
zetten op .. . , .. . nastreven. In gued, min -
hawwe, <Fr.> in goed, min sin hawwe; 
een goede, kwaaie zin hebben, in een 
goed, slecht humeur zijn , goed, slecht ge
luimd, gemutst zijn. It - is deroof, <Fr.> 
it sin is der (by my) öf; ik heb er geen 
aardigheid meer in . - In minsk syn - is 
in minsk syn livven, een mens zijn zin is 
een mens zijn leven. 

syn, [sin] pron .poss. Syn ; zijn (ook in 
samenhang met het pron.pers. men. -> 

iens). - Mek, /tus , zijn boek, hui s. Tjêve 
en - Els, Tjebbe en zijn (vriendin , vrouw) 
Els. Jan syn beite, bep, heit, mem, Jan 
z'n, Jans grootvader, grootmoeder, vader, 
moeder, de grootvader, grootmoeder, va
der, moeder van Jan. De see - kuele 
pracht, de koele pracht van de zee. Dy -
.. . , diens ... Wa syn ... , wiens ... De Iytje 
jonge - mem, de kleine jongen z'n 
moeder, de moeder van de kleine jongen. 
Bytiiden mot men him schomje feur -
ben, soms moet men zich schamen voor 
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zijn kinderen , soms moet je je schamen 
voor je kinderen. -> synen. 

syn, s.n. , - ) seen. 
syn, -> sjain. 
syna'goge, [sinago:ga], [sinago:ga] s.m. , 

-n o Synagoge; synagoge. 
'sindeling, s.m., - ) sendeling. 
'sinderje, [sIndalja] v. , sindere, sindere. 

Trilje; zinderen. 
'sinding, s. m., - ) sending. 
'sindlik, [sindlak] ; 'sinlik, [sInlak] ; adj. 

« Ned.). Skjin, himmel; zindelijk, op 
properheid en netheid gesteld. -> himmel, 
schien. 

'Syne, [sina] nom.prop. Sine; Sien. -> sii
de. 

'synen, [si nan] ; 'synent, [sinan] ; 'synens, 
[sinan(t)s] <zeldz.>; 'synes, [sinas] 
<zeldz.>; pron.poss. Sinen(t), sines; de, 
het zijne, dat, di e van hem. Dyn bûek en 
-, jouw boek en het zijne, jouw boek en 
dat van hem. Dyn fy ts en -, jouw fi ets en 
de zijne, jouw fiets en die van hem. - is 
meujer, de zijne is mooier, die van hem 
is mooier. - binne meujer, de zijne zijn 
mooier, die van hem zijn mooier. Jan -, 
<Fr.> Jan sinen ; die van Jan. Dat is Tjê
ve syn fy ts en dit is Jan -, dat is Tjebbe 
z' n fiets en dit is die van Jan . Dat binne 
Tjêve syn schuene en dit binne Jan -, dat 
zijn Tjebbe z'n schoenen en dit zijn die 
van Jan . Dy, dà -, die ... van hem. Dy - is 
it gotste, die van hem is het grootst. Dà -
binne it gotste, die van hem zijn het 
grootst. Wa -?, de ... van wie (van welke 
manneljjke persoon)? Wa - is, binne it 
meuste?, wie (welke mannelijke persoon) 
heeft er de mooi ste(n)? Oles wat hier stie 
is -, alles wat hier staat is het zijne, alles 
wat hier staat is van hem. Elk sei der -
fan, ieder zei er het zijne van, ieder gaf 
zijn mening. # Elk -I, ieder het zijne! 
Elk(e) ... is -, ale ... binne -, <Fr.> elk(e) 
... is sinen, alle ... binne sinen; elk(e) ... 
is voor hem, alle .. . zijn voor hem. Elke 
kwinkslach dy wie -, elke kwinkslag was 
voor hem, hij maakte de ene kwinkslag 
na de andere. Ole mege wiene -, alle 
muggen waren voor hem (de hond), hij 
sloeg naar alle muggen. De hele dei wie 
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-, hij nam de hele dag goed mee. 'syn. 
'synens, pron.poss., --> synen. 
'synent, pron.poss., 'synen. 
'synes, pron.poss., --> synen. 
'synesapel, [s inaz]- (ook wel uitgesproken 

als [sin (t)sa: pal)) s.m. Sinesappel; SI
naasappel. --> apelsyn. 

'singel, [slt)al] s. m., -s. Sin gel; singel. 
'singelbjaun, [sll)a l]- s.n. Singelban; sin

gelband, sterk band (zoals door stof
feerders gebrui kt) . 

singe'lier, [sllJali.ar], [slt)9ali .ar] adj. , -der, 
-st. Singelier; singulier, zonderling, 
vreemd, eigenaardi g. 

sin'jaal, [slnja: l] s.n., sinjalen. Sinjaal; sIg
naal. 

sin'jeur, [slnjö.ar] s. m. , -s. Sinjeur; sin
jeur. # In raren -, een rare sinjeur. 

sink, [slIJk] s.n . Sink; zink, een blauw
achtig wit metaal. In omer fan -, een em
mer van zi nk. 

sink, [slIJk] s. m. In : Tà - gain, <Fr.> te 
sink gean; zi nken. De son gie tà -, de 
zon gaat onder, de zon zakt i.n de zee. Tà 
- wazze, <Fr.> te sink Ii zze, wêze; onder 
water staan. It laun wie tà -, het land 
stond onder water. 

'sinke, [sllJka] st. v., sank [salJk] , sanken 
[sfu)kan). Sinke; zinken, naar beneden 
zakken (in een vloeistof). It schip begoon 
tà -n, het schip begon te zinken. Der is it 
schip sanken , daar is het schip gezonken. 
In sanken schip, een gezonken schip. De 
son sank yn it wasten, de zon ging in het 
westen onder, de zon zonk in het westen 
in de zee. 

'sinken, [sllJkan] adj . Sinken; zin ken, van 
zin k. In - omer, een zinken emmer. 

'sinkgat, s.n. ; 'sinkput, s. m. <zeldz.>; Sink-
put; zinkput, zakput. 

'sinkput, s. m., - , sinkgat. 
'sinksalve, s.m. Sinksalve; zinkzalf. 
'sinIik , [sIn lak] adj . SinIik; zinnelijk (de 

zinnen aangaand; wellustig, wulps). 
'sinlik, adj ., - , sindlik. 
'sinne, [slna] v. , sinde, sind. Sinne (in bet. 

I), sinnigje (in bet. 2); zinnen. 1. na
denken, peinzen. Yn 'e son sitte tà -n, in 
de zon zi tten te pein zen. 2. naar de zin 
zijn, aanstaan. Dat sinde him net, dat 

si nzje 

was hem niet naar de zin, dat stond hem 
niet aan. # - op, zinnen op, zijn aandacht 
en streven richten op. Hy sinde op 
wraak, hij zinde op wraak. 

'sinnebeeld, [sIna]- s.n. Sinnebyld ; zinne
beeld. 

sinne'beeldich, [sInabe:ldax] adj . Sinne
byldich; zinnebeeldig. 

'sinnicb, [slnax] adj ., sinniger [sInagar], 
-st. <Fr. :> Sinnich. 1. kieskeurig, met 
een moei lijk te bevred igen smaak. - , ke
ken. 2. eigenzinn ig, nukkig. 

'sinnicheid, -[hE: . i t] s. m. Sinn ichheid ; zi n
nigheid. Gin - hawwe oon, geen zinnig
heid, zin hebben in . 

'sinsbeeuw, [sIn(d)z]- s. m. Sinbou; zi ns-
bouw. 

'sinsdeel, [sln (d)z]- s. n. Sindiel; zinsdeel. 
sint, [sInt] s. m. Sint; sint, heilige. 
sint, [sint] s.m. , -en. Sint; cent. (De) -en, 

(de) centen, (het) geld . Hy stiike de -en 
yn 'e bus, hij stak de centen, het geld in 
zijn zak. Jà hell1we wal -en, zij hebben 
wel centen, zij hebben veel geld. Dótich 
-(en), (het bedrag van) dertig oent. # In 
hailen -, een halve cent, een halfje. Gin -, 
geen cent, in 't geheel niets. Op 'e - waz
ze, op de centen zijn , (erg) zuinig of gie
rig zijn . Tat op 'e laste -, tot op de laatste 
cent, geheel en al. Jà het óles tat op 'e 
laste - wooijeeuwn, zij heeft alles tot op 
de laatste cent weggegeven. --> duit. 

'sintebiom, [sInta]- s.f. Rinkelbel ; ratelaar, 
'Soort plant. 

'sintel, [sIntai] s.m., -S. Sintel; sin tel. 
'sintelbaan, s. m. Sintelbaan; sintelbaan. 
sinte' raasje, [slntara:sja] s.m. Sinteraasje; 

geld, geldmiddelen. It is om 'e - ieuwr
gien, het is om het geld, om de geldmid
delen niet doorgegaan. 

sin 'traal, [slntra: l] adj . & adv. Sintraai; 
centraal. 

'sintrum, [sin tram] s. n., -s, sintra [sIntra). 
Sintrum; centrum . # Fan 't - wazze, 
<Fr.> fa n 't si ntrum wêze; de kl uts kwij t 
zijn , geheel van zij n stuk gebracht zij n. 
--> kluts, wooi. 

'sintuch, s. n. Sintuch; zintuig. 
'sinze, v. , - , sinzje. 
'sinzje, [sln (d)zja] v., sinze, sinze ; 'sinze, 
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[sln (d)za] V., sinsde , sills(1. Si nz(g)je, 
singe; zengen , (li cht) schroeien . 

sip, [sIp] adj ., -per, -sr. Sip; sip . - sjain, sip 
kijken. 

'sipbakjen, s.n ., - ) seepbakjen. 
'sypel, [sipal] s. m., -s. Sipel; ui , aj uin . War 

is da! in -, <Fr.> wat is dat in sipel; wat 
is dat een onnozele hals, een sufferd . 

'sypelich, [sipalax] adj . Sipelich ; ui achtig. 
- nikke, smet j e, uiachtig ruiken, smaken. 

'sypers, adj. , -> syfers. 
sypers'kat, s.f. , -> S)lerskat. 
'sypje, [sipja] V. , siipe [si:pa], siipe; 'siipe, 

[si :pa] V., siipre, siip!. Sypje, siperje; sij
pelen. Ir warter siipe rroch de dam, het 
water sijpelt door de dam. - ) kwuelje. 

'sypje, [sipja] V., siipe [si:pa] , siipe; 'sjyp
je, [sjipja] V., sjiipe [sj i:pa], sjiipe. Sjil
pe, tsj ilpe; sji lpen , tjilpen . -> sjilpe, riel
pe, rjypje. 

'sipjen, [sIpjan] s. n. (a lleen in combin atie 
met het art. in). Dodsje, sjutsje, sleauke; 
doetje, onnozele vrouw. Ir is in (aud) -, 
zij is een doetje. 

'sipkap, s.f. Sjipkop; zeepkom. 
'sipsap, s.n. Sjipsop; zeepsop. - ) seepwar-

ter. 
'sipwatter, s. n., -> seepwatter. 
'sirkei, [sIrkal] s. m., -s. Sirkei; cirkel. 
'sirkelje, [sIrkalja] V. , sirkele, sirkele. Sir-

kelje; cirkelen. 
'sirkus, [slrkas] s. n., -sen. Sirkus; circus. 
'syseltried, [sisal]- s. n. <zeldz.>. Sisel

tried; dun koperdraad, gebruikt voor het 
makeo van kOllijnenstrikken. -> srruppel
rried. 

'sysjen, [sisjan] s. n. , sysjes [sisjas]. Syske; 
sij sje. In - yn 'e kLier, een sij sje in de 
kooi. 

sit, [sIt] s. m. Sit; zit, het zitten. It is in he
Ien -, het is een hele zit, we moeten een 
hele tijd zitten . - ) sitte. 

syte'waasje, [sitava: sja] s.m. , -s. Site
waasje; situatie. 

'sitflaask, s. n. Sitflêsk; zitvlees. # Gin -
ha\Vwe, geen zitvlees hebben, moeilijk 
lang kunnen stil zitten. 

'sitkomer, s.m. Sitkeamer; zitkamer. 
'sitplaats, s.m. & s. f. , ) sitplak. 
'sitplak, s. o.; 'sitplaats, s. m. & s.f. Sit-
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plak; zitplaats. 
sy 'truen, [s itrü .an] , [satrü.an] s. m., -en. 

Sitroen ; citroen. -> lemûen. 
sits, [sIts] s. n. Sits; sits, bepaald soort be

drukt katoen. 
'sitsen, [sitsan] adj. Sitsen; sitsen, van sits 

gemaakt. -e gedynen, <Fr. > sitsene ger
dinen ; sitsen gordijn en. 

'sitte, [slta] st.v., sief [si.at], satten [satan). 
Sitte; zi tten. Wer siffe dà bell tach ?, waar 
zitten, zijn die kinderen toch? Jo sir aik 
yn ir bestjûer, zij zi t ook in het bestuur, 
zij maakt ook deel van het bestuur uit. 
Siffend werk, zittend werk, werk waarbij 
men moet zitten. Hy he! twa jier satten, 
hij heeft twee jaar (in de gevangeni s) 
gezeten. Der si! Jan ales yn, er zit van al
les in , er bevindt zich van all es in. Der 
si! in schip op srraun, er zit een schip op 
het strand, er is een schip gestrand. Ho 
si! dir ?, hoe zit dit?, hoe is het met deze 
zaak gelegen? Dar sir so, dat zit zo, zo is 
het met deze zaak gelegen . # -n blieuwe, 
blijven zitten (niet opstaan ; doubleren, 
niet overgaan, niet bevorderd worden) . -n 
gain, gaan zitten. Blieuw, gai -n, blijf, ga 
zitten. Wy binne hier maar -n bleeuwn, 
gien, wij zijn hier maar blijven, gaan zit
ten. - ro ... , zitten te ... - to breeuw jen, 
brieden, lozen, naaien, schrieuwen, 
wachrjen, zitten te breien , broeden, le
zen, naaien, schrijven, wachten . Ir Jer
schil si! him yn .. . , het verschil zit hem, 
is gelegen in ... Ik sir der maar mooi, ik 
zit er maar mee, ik ondervind er de hin
der, de last van . 0 0/1 .. . siffe, aan ... zit
ten , ... gebru iken. Don 'e kafje, ree -, aan 
de koffie, th ee zitten . Der sir niks eeulVrs 
op , er zit niets anders op, het is on
vermijdelijk. -> sir. 

'sittelbues, [slta l] s. n. Foarkret ; zitbankje 
van een oude boerenwagen ; ook voor: 
bok, zitplaats van de koetsier (vgl. Fr. 
si tselbank 'zitbank in boot of rijtuig'). 

'sittenblieuwer, -[bli .!!ar] s.m., -s. Sitten-
bliuwer; zittenblijver. 

'sitting, [sitlIJ] s. m., -en. Sitting; zitting. 
'sizze, onregelm.v., - ) seze. 
sjaal, [sja: I] s. m., -s, sjalen . Sjaal; das, 

halsdoek, sjaa l. -> das, nar. 
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'sjacherje, [sjäxarja] V., sjachere, sjache
re. Sjachelje; sjacheren , sjachelen . 

sjai, [sjaiJ; sjoch, [sjox]; intelj . Sjoch ; 
kijk, zie. -, kleien dat hilpt dy net, kijk, 
klagen helpt je niet. -, lózers, der gie it 
my om, kijk, lezers, daar gaat het mij om. 
En -, der kaam in stim ût 'e hemel, en 
zie, er kwam een stem uit de hemel. 
sjain. 

sjain, [sjain] onregelm.v., ik ~ja i , ik sjoch 
[sjox] <zeldz.>, da sjoc/7Ste [sjoxsta], hy 
sjocht [sjoxt] , lVy, j e, jimme, jà sjaie, lV)', 

j e, jimme, jà sjogge [sjoga] <zeldz.>: 
seich [sE .ix] , sêch [SE :X]; syn [s in]. Sjen ; 
kijken, zien. Sjai, sjoch dan!, kijk dan! 
Ik hew har fy tsen, keu/jen syn, ik heb 
haar, hen zien fietsen, wandelen. ik sjai 
it nach jeur my, ik zie het nog voor me, 
ik herinner het me levendig. Bep kin it 
net gûed ma ir -, grootmoeder kan niet 
goed meer zien, het gezichtsvermogen 
van grootmoeder wordt nunder. Ynienen 
kûe de blyne wier -, pl otseling kon de 
blinde weer zien , plotseling had de blin
de het gezicht terug. it is gûed ta sjain , 
het is goed te zien , het is duidelijk zicht
baar. it is net ta sjain, het is niet te zien, 
het is onzichtbaar. Der wie niks ta sjain, 
er was niets (verdachts) te zien. Hy ging 
naai straun ta om ta sjain aft der aik wat 
oonspeeld wie, hij ging naar het strand 
om te kijken , om na te gaan of er ook iets 
aangespoeld was. W:v kûene - dat er syn 
bast dûech, wij konden zien, het was dui 
delijk dat hij zijn best deed. ik lVûe der 
wal 'reis -, ik wilde daar wel eens zien, ik 
wi lde daar wel eens een kijkje nemen . 
Dat sûed er graach -, dat zou hij graag 
zien , hij zou graag willen dat dat ge
beurt. ik sjai ne, dat ik eeuwngelyk hie, 
ik zie nu (in ), ik begrijp nu dat ik on
gelijk had. Sjochtse ne wal?, zie je nu 
wel (dat ik gelijk had)? Da sjochste it, 
der binne nachal wat jerschillen, je ziet 
het, je begrijpt het nu wel, het is duide
lijk, er zijn nogal wat verschillen . ... -, ... 
kijken, een ... blik in zijn ogen hebben; 
... zien, er .. . uitzien. Bliid, gretsk, Wk, 
nydich, sieuwr, sip, swets, weemûedich -, 
blij , trots, kwaad, nijdig, zuur, sip, zwart, 

sjeeuwer 

weemoedig kijken. Bleek, lVy f -, bleek, 
wit zien . Wy maffe maar 'reis -, wij moe
ten maar eens zien, afwachten . Wy maffe 
- dat lV)' op it dnigge kom me, wy maffe 
op it drûgge - fa kommen, wij moeten 
zien dat we op het droge komen , wij 
moeten op het droge zien te komen , wij 
moeten proberen op het droge te komen . 
Jà mosten -, dat se )'11 hûs komen, zij 
moesten zien dat ze in huis kwamen, zij 
moesten vlug naar binnen gaan (bij v. 
omdat er regen kwam). Dat wil ik wal 
'reis -, dat wil ik wel eens zien , daar ben 
ik niet zo zeker van. # Oont sjain, <Fr.> 
oan t sjen; tot ziens. - , wiersjain. By ien 
-, <Fr.> by immen sjen ; iemand een be
zoekUe) brengen. - naai, kijken naar ; 
zien naar. Dat is ta sjain aan ... , dat is te 
zien aan ... , dat toont (het voorbeeld van) 
... duidelijk aan. Wat aan ien - kinne, iets 
aan iemand kunnen zien, uit iemands 
houding, ui terlijk wel kunnen begrijpen 
wat hij wi l, hoe hij zich voelt, enz. Hier 
aj der tjin oon -, ergens tegen op zien. 
Der ... ût -, er ... uitzien, het genoemde 
voorkomen hebben. Der bleek, gûed, 
mûed ût -, er bleek, goed, moe uitzien. 
len wat - /iete, iemand iets laten zien, ie
mand iets tonen . - , afterom, eich, jer
ga in, finger, heil, hóle, kauns, luchtje, 
neus, syder, sja i, stiksynich. 

sjans, [sjan(t)s] s.m. Sjan s; sjans. - hawwe, 
sjans hebben. 

'sjanse, [sjan(t)sa] v., sjanste, sjanst. Sjan
se; sjansen. 

sjees, [sje:s] s.m., sjezen [sje:zan]. SU)ea ; 
sjees, li cht, hoog, tweewielig rijtuig met 
kap. 

sjeeuw, [Sjq l] s. m. Sjou ; sjouw. # It is in 
helen -, het is een hele sjouw, hijs, til. ' 
hijt, hys, ris, til. 

'sjeeuwe, [sjE .\;Ia] v. , sjeeuwde, sjeeuwd. 
<Fr. :> Sjouwe. 1. (met inspanning) dra
gen, torsen. 2. sjokkend (en onelegant) 
lopen . ---+ oll1sjeeuwe, reeuwnsjeeuwe. 

'sjeeuwer, [sjE.\;Iar] s.m., -s. Sjouwer; sjou
wer, sjouwerman . # in auden -, <Fr.> in 
6fsjouwer, in utsjouwer; een oude jas (zo
als een sjouwer draagt), een afdrager(tje). 
---+ sjeeuwersll1an . 
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'sjeeuwer, [sjf: .!-ler] s.m., -s. Snjitsje rein ; 
regenbuitje (vg!. Duits Schauer '(regen)
bui ', Engels shower '(regen)bui'). -> 

steeuwer. 
'sjeeuwersman, [sjf: .!-le(r)z]- s.m. , -jued 

-[jü.et]. Sjouwerman; sjouwerman, sJou
wer. ' sjeeuwer. 

sje'lei, [sjelf:. U s.m. Sjelei; gelei. 
sjem, [sjf:m] s.m. Sjem; jam. 
sjerp, [sjf:rp] s.m., -en. Sjerp; sjerp, brede, 

met een strik gesloten, om het middel of 
over de schouder gedragen band. 

sjeu, [sjö:] s. m . Sjeu; jeu, zwier. - hawwe, 
vol zwier, bevalligheid, grati e zijn. # Wat 
feur de - dwaan, iets voor de schijn doen , 
iets doen wat men niet echt meen t. 

'sjeze, [sje:ze] v. , sjeesde, sjeesd. Sjeze; 
sjezen, snellen. Hy sjeesde hier feurby, 
hij sjeesde, snelde hier voorbij. 

'sjiile, s.plur. , -> siile. 
sjiipe, -> sjypje. 
sjild, [sjIlt] s.m., -en [sjlIden] ; schuld, 

[sxölt] s. m. « Ned.), -en [sxölden]. 
Skuld; schuld. In - betel je, oof/asse, een 
schuld betalen, aflossen. Ferjeeuw us us 
-en, vergeef ons onze schulden. It is syn 
-, het is zijn schuld, hij is de schuldige. It 
is dyn ooin -, het is je eigen schuld, je 
hebt het aan jezelf te wijten. # De - haw
we, krej e, de schuld hebben , krijgen . -> 

beschuldigje. 
'sjildbekintenis, s.m. Skuldbekentenis; 

schuldbekentenis. 
'sjildbesef, s.n . Skuldbesef; schuldbesef. 
'sjildfraach, s.m. Skuldfraach; schuldvraag. 
'sjildich, [sjlIdex] adj . Skuldich ; schuldig. 

len wat - wazze, iemand iets schuldig 
zIJn . 

'sjildige, [sjlldege] s.m., -no Skuldige; schul
dige. 

'sjildner, [sjlldner] s.m. , -s. Skuldner; schul
denaar. 

'sjilpe, [sjIlpe] v. , sjilpte , sjilpt. Sjilpe, 
tsjilpe; sj ilpen, tjilpen . -> sypj e, tie/pe, 
tjypj e. 

'sjypje, v., - , sypje . 
'sjirpje, [sjlrpje] v., sjirpe, sjirpe. Sjirpje; 

sjirpen. 
sjoch, interj ., -> sjai. 
sjoch(ste), -> sjain. 
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sjocht, [sjoxt] adj. , -er, -st. Sljocht; effen, 
vlak. /n -en wooi, een vlakke weg. /n -
k/eedjen, een effen jurk. -> effen. 

sjocht, [sjoxt] adj . & adv., -er, -st. Min ; 
slecht. In -en wooi, een slechte weg. -
weer, slecht weer. Hy sjocht -, hij ziet 
slecht, hij heeft een beperkt gezichtsver
mogen. Wy kinne it - misse, wij kunnen 
het slecht, eigen lijk niet missen. # - op ... 
\Vazze <zeldz.>, <Fr.> sljocht nei , om, op 
... wêze; dol , gek, verzot op ... zijn. -> 

fLi t, j eeuwn, jit, mal, tuk, wyld. -> fo lk, 
min. 

sjocht, - , sjain. 
'sjochtens, [sjoxten(t)s] s.m. Minnens; 

slechtheid. 
'sjochtje, [sjox(t)je] v. , ik sjochtje [sjox

(t)je] , do sjochteste, hy sjochte, wy, je, 
jimme, jà sjochtje [sjox(t)je] ; sjochte, 
sjochte. Sijochtsje; effenen. It paid -, het 
pad effenen. Sjochte(d) , geëffend. It 
sjochtede paid, het geëffende pad. 

'sjochtwooi, adj . & adv. 1. (Als adj.) 
sljochtwei (hinne); alledaags, eenvoudig, 
gewoon. 2. (als adv.) gewoanwei ; slecht
weg, eenvoudig weg, gewoonweg. 

'sjoelbak, [sjul]- s. f. Sjoelbak; sjoelbak. 
'sjoele, [sjule] v. , sjoelde, sjoeld. Sjoele; 

sjoelbakken, sjoelen. 
'sjoester, s. m. , - , schuster. 
'sjofel, [sjo:fel] adj. & adv., -der, -st. Sjo

fel; sjofel. 
sjogge, -> sjain. 
'sjonge, [sjolJe] st.v. , sang [S:ll)], sangen 

[salJen]. Sjonge; zingen. In fersjen -, een 
liedje zingen . Wy sjonge de eer fan it 
eilaun, wij zingen van, wij bezingen de 
eer van Schiermonnikoog. Jo kin meu -, 
zij kan mooi zingen. Fa/sk, lieuwd, saft 
-, vals, luid, zacht zingen. It -n fan 'e 
fie uwlen, het zingen, de zang van de vo
gels. It -/1 fan 'e brauning, see, het zin
gen, rui sen van de branding, zee. # - fan 
.. . , zingen van ... , ... bezingen . -> liet. 

'sjonger, [sjOlJer] s.m. , -s. Sjonger ; zanger. 
-> sanger. 

sjonge' ree, [sjol)ere:] s.m. Sjongerij ; ge
zang, zang, het (geluid van) zingen. Wy 
heersden der - yn hus, wij hoorden daar 
binnen gezang. 
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'sjongerich, [sjol)arax] adj . Sjongsum ; 
zangerig, harmonieus, welluidend. In 
sjongerigen taal, een welluidende taal. 

'sjongersfolk, s.n. Sjongersfolk; de geza
menlijke zangers. 

'sjongferieniging, s. m. Sjongferiening; 
zangvereni ging. 

'sjongfieuwl, s. m. Sjongfûgel; zangvogel. 
'sjongkoor, s.n. Sjongkoar; zangkoor. 
'sjonglyster; 'sanglyster; s.m. Bûnte lys-

ter, sjonglyster ; zangljj ster. 
'sjongwiize, s.m. Sjongwize; zangwijze, me

lodie. 
'sjorre, [sjora] v. , sjorsde [sjozda] , sjors(d) 

[sjos(t)] . Fêstbine; sjorren, met een touw 
stevig vastmaken. 

'sjorring, [sjorll]] s. m. Touwen ; sjorring, 
door sjorren verkregen touwverbinding. 

sjors(d(e», -> sjorre. 
'sjotgat, s.n . Sjitgat; schietgat. 
'sjotIaid, s.n. Sjitlead; schietlood, paslood . 
'sjotlyn, s. f. Sjitline; schietlijn. 
'sjotte, [sjota] onregelm.v., schait, schat

ten. Sjitte; schieten . Infieuwl yn 'ef/ucht 
-, een vogel in de vlucht (neer)schieten . 
De son sjot syn stralen yn 't reeuwn, de 
zon schiet zijn stralen in het rond. De 
lichte schiipe schaiten ieuwr de golven, 
de lichte schepen schoten, gingen heel 
snel over de golven. # - op .. . , schieten 
op ... , ... schietend proberen te raken (en 
te doden). Op eeuwne, kniinen -, op een
den , konijnen schieten. De son -, de zon 
schieten, de hoogte van de zon peilen (op 
zee). -> binnen, kleur, sin, spak. 

'sjotter , [sjotar] s.m., -s. Sjitter; schutter, 
schieter. 

'sjottint, s.m. & s.f. Sjittinte; schiettent. 
sjued, [sjü.at] adj. & s.n. *. Tsjoed; kwaad, 

slecht, verkeerd. # Gued en -, goed en 
kwaad, het goede en het kwade. -> 

kwaid. 
'sjuedens, [sjü.adan(t)s] s.m. *. Tsjoedens; 

kwaadheid, slechtheid, verkeerdheid. 
Sjong us guedens, sjong ûs -, bezing het 
goede in ons, bezing het kwade, slechte, 
verkeerde in ons. 

sla, .m., -> slaad. 
slaad, [sla:t] s.n . ...,. ; sla, [sla:] s.m. « Ned.). 

Slaad; sla. - , sla-ulje. 

slaan 

slaaf, [sla:f] s.m., slaven [sla:van]. Slaaf; 
slaaf, lijfeigene. 

'slaagje, [sla:gja] v., slage, slage; 'slaigje, 
[slai gja] v. <zeldz.>, slaige, slaige . 
Slagje; slagen. It is us net slage, wij zijn 
er niet in geslaagd, het is ons niet gelukt. 
Dat slage dy wal, dat lukt je wel. It -n 
fan us plannen hange fan jimme oof, het 
welslagen van onze plannen hangt van 
jullie af. 

slaan, [sla:n] onregelm.v. , ik slai [sla!], dà 
slachste [slaxsta], hy slacht [släxt], lVy, 
j e, jimme, jà slaie [slaia]; slûech 
[slü .ax] , slooin [slo.in]. Slaan; slaan. 
Mem, Tjêve slacht my (mooi in stook)!, 
moeder, Tjebbe slaat me (met een stok)! 
De eermen om ien hanne -, zijn , haar ar
men om iemand heen slaan. Hy het in 
gles stokken slooin, hij heeft een glas 
stuk geslagen. It gles is stokken slooin, 
het glas is stuk ges lagen. De golven slue
gen ieuwr de dyk, de golven sloegen over 
de dijk. De ryn slacht us yn 't gesicht, de 
regen slaat ons in het gezicht. Syn hets 
slûech kalm, zijn hart sloeg kalm. De 
klak slacht acht (ieuwre), de klak slacht 
fan achten "'" , de klok slaat acht (uur). # 
Dat slacht deryn , dat hakt erin , dat kost 
veel geld. Hier af der net by waai tà 
slaan wazze, ergens niet bij weg te slaan 
zijn , ergens onweerstaanbaar door aange
trokken worden , ergens buitengewoon 
door gefascineerd worden. Dà /Wa binne 

, net byineeuwr waai tà slaan, die twee 
zijn onafscheidelijk . Oon it .. . slooin 
wazze, aan het .. . geslagen zijn , met ... 
begonnen zijn. De freeu wjued binne aan 
it himmeljen slooin, de vrouwen zijn aan 
het schoonmaken geslagen, de vrouwen 
zijn met de grote schoonmaak begonnen . 
- op, slaan op, betrekbng hebben op. Dat 
fersjen slacht op de oorloch fl-visken 
Denemarken en Dutslaun fan 1864, dat 
liedje slaat op, heeft betrekbng op de 
oorlog tussen Denemarken en Duitsland 
van 1864. Der slacht it wal op <zeldz.>, 
dat lijkt wel zo, daar heeft het alle schijn 
van. -> lykje . Dy dertroch -, zich erdoor 
slaan , zich weten te redden (in moeilijke 
tijden). Hier af der wat ut -, ergens iet 



slach 

uit slaan , ergens een voordeeltje mee be
halen. - ) hommer, kleeulVe, slaeh. 

slaeh, [slax] s.m., slaggen [slagan] . Slach ; 
slag. In hezzell, swieren -, een harde, 
zware slag (van de donder, van het nood
lot , enz.). Jo klak het in meujen -, die 
klok heeft een mooie slag. De klak lat 
saun heldere slaggen here , de klok laat 
zeven heldere slagen horen. De slaggen 
fan 'e fjuertuer, de (licht)slagen van de 
vuurtoren. # Fan 'e - (oof) wazze, van 
slag zijn (van een klok). - hawwe fan ... , 
slag hebben van ... , ... goed kunnen. Jo 
het der wal slach fan , zij heeft er wel 
slag van , zij kan het goed. In - om de 
eenn haude, een slag om de arm houden , 
een voorbehoud maken. Mooi in - yn 'e 
rech rone, <Fr.> mei in slach yn 'e rêch 
rinne; een kaarsrechte houding hebben. 
--+ krumte. Yn ien -, in één slag, in één 
keer. Mooi de Fraunse -, met de Franse 
slag, op haastige en daardoor onzorgvul
dige wijze. Dyn - slaan, zijn slag slaan, 
een aanzienlijk voordeel behalen. 

slaeh, [släx] s.n. Slach ; slag, soort. It 
Iiechste - folk , het laagste, geringste slag, 
soort mensen . Net fan dat -, niet van dat 
slag, soort (mensen) . # In - gotter, Iytjer, 
een slag groter, kleiner. - ) seurt. 

'slachfjild, s.n. Slachfjild; slagveld. 
'slachhaik, s.m. Slachheak; slaghaak, haak 

die l11en achter en gedeeltelijk om iets 
kan slaan 0111 het naar zich toe te halen 
(in gebruik op schepen). 

'slachieder, s.m. Slachier; slagader. 
'slachraime, S.I11. Slachrjeml11e; slagroom. 
'slachschip, s.n . Slachskip; slagschip. 
'slachsin, S.I11. Slachsin ; slagzin. 
slachste, --+ slaan. 
slacht, [slaxt] S. I11 . Slacht; slacht, het 

slachten. 
slacht, - ) slaan. 
'slachtbank, S.I11 . Slachtbank; slach tbank. 
'slachtbeest, s. n. Slachtbist; slachtbeest, 

slachtdier. 
'slachter, [sIäxtar] S. I11. , -s. <Fr.:> Slach

ter. 1. iemand die vee slacht. 2. slager, 
vLeeshouwer. 

'slachter, [slaxtar] s.m. & s.n. , -s. Slach
ter ; gedeelte van het onderstel van een 
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oude boerenwagen. # De, it feurste -, het 
voorstel , het voorste deel van het onder
stel van een oude boerenwagen . De, it af
terste -, het achterstel , het achterste deel 
van het onderstel van een oude boeren
wagen. ) heeuwt. 

slachte'ree, [slaxtare:] S. I11 ., -ën. <Fr. :> 
Slachterij . 1. slachterij , bedrijf of ruil11te 
waar ges lacht wordt. 2. s lagerij , slagers
wi nkel. 

'slachtfee, s. n. Slachtfee; slachtvee. 
'slachthUs, s.n . Slachthûs; slachthuis. 
'slachting, [slaxtIl)] S. I11. , -en. Slachting; 

slachting. 
'slacht je, [slax(t)ja] v. , ik slacht je [slax

(t)ja] , do slachteste, hy slachte, wy, j e, 
jimme, jà slachtje[släx(t)ja] ; slachte, 
slachte. Slachtsje; slachten , op een be
paalde, vaak aan regels gebonden wijze 
doden en verder bewerken (van een dier ; 
als offerande of met het oog op het te 
verkrijgen vlees). In beest -, een koe 
slachten. Slachte(d), geslacht . It slach
tede beest, de ges lachte koe. Yn novim
ber wes der fale slachte, in november 
werd er veel geslacht. 

'slachtmond, S.f. Slachtmoanne; slacht-
l11aand. 

'slachtoffer, s.n. Slachtoffer; slachtoffer. 
'slachwerk, s.n. Slachwurk; slagwerk. 
slaf, [slM] adj. & adv., -fer, -st. Slof; slof, 

nalatig, slordig; ook voor: laks, slool11 , 
traag. --+ sleeuw. 

'slaffens, [slafan(t)s] S. I11 . Sloffens; slof
heid , nalatigheid, slordigheid; ook voor: 
laksheid, sloomheid, traagheid. 

slai(e), - ) slaan. 
'slaigje, v. , - ) slaagje. 
slait, [sla i t] S.I11 ., sletten [sh:tan]. Sieat ; 

sloot. --> hakke. 
slaits'waal, [slai ts] - S. I11. Sieatswal; sloot

kan t. 
'slaitwatter, s.n . Sieatswetter; slootwater. 
slak, [slak] S.f. & S. I11. <zeldz.>, -ke (a ls 

s.f.), -ken (als s. I11 .). Slak; slak. -ke, slak
ken , glas- of steenachtig afval van uitge
sl110lten l11etaa lertsen. # Op ale -ke saut 
leze, op alle slakken zout leggen, op alle 
foutjes aanmerkingen maken. --> fet, hus. 

'slakhUlk, s.f., --+ slakkehUlk. 
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'slakkegong, s.m. Slakkegong; slakken
gang. # Yn, mooi in - gain , de slak
kengang gaan, met een slakkengang 
gaan. 

'slakkehUJk ; 'slakhUJk ; s. f. Slakkedop; 
slakkenhuis. } slakke/uJs . 

'slakkehós, s.n. Slakkehûs; slakkenhui s. -> 

slakkehulk. 
'slakkemal, s. n. Slakkemaal ; slakkenmeel. 
'slamme, [slama] v. <zeldz.>, slamde, 

slamd. KJ apperje; kl apperen (van een 
deur ; vgl. Engels to slam 'dichtgooien , 
met geweld dichtdoen '). l à daar slamt, 
die deur staat te kJ apperen. - } klapper j e, 
tichlslamme, wiinigje. 

slang, [sial]] s.f. , -eo Slang; slang. 
'slangekrieuwd, s. n. Spekwaartel; slange-

kruid . 
slank, [slfuJk] adj., -er, -SI. Slank; slank. 
slank(en), - } slinke. 
slap, [slap] adj . & adv. , -per, -sI. Slop; 

slap. De flage, it seil, il teeuw hange -, 
de vlag, het zeil , het touw hangt slap. # 
Sà - as in SChUIlik, zo slap als een vaat
doek. Dy - laakje , zich slap lachen. - fan 
laak jen wazze, slap van het lachen zijn. 
- } flau. 

'slappeling, [slapallu] s. m. , -en. Slappe
ling; slappeling. 

'slappens, [slapan(t)s] s. m. Sloppens; slap
heid. 

'slapte, [slapta] s. m. Slapte; slapte. 
slat, [slat]; slot, [slot]; s.n ., -ten. Slot; slot. 

1. laatste gedeelte van een handeling of 
gebeurteni s. 2. inrichting om iets af te 
sluiten. 3. burcht. # In inkeld -, een enkel 
slot, een slot met slechts één slag. Yn 'I - , 

op slot (van een deur) . De daar yn 't -
dl.vaan, de deur op slot doen . De daar yn 
't - s fly ke, <Fr.> de daar op 'e skaattel 
dwaan , strike; de grendel op de deur 
schuiven , de deur grendelen . -> schatel. 
De daar is yn 't -, de deur is op slot. Op 
('I) -, op slot. De daar, kist, koffer op ('t) 
- dwaan, de deur, ki st, koffer op slot 
doen. De daar, kist, koffer is op ('t) -, de 
deur, ki st, koffer is op slot. De kist, kof
fe r slie der op ('t) -, de kist, koffer staat 
daar op slot. As, tat -, tot slot, ten slotte, 
als laatste. 

sleetsk 

'slatgat, s.n. Slot(s)gat; sleutelgat. -> kooi(s)
gat. 

'slatmöker, -[m3: kar] s.m., -s. Slotmakker; 
sloten maker. 

'slatsang, s.m. Slutsang; slotzang, eind
zang. 

'slatte, [slata] v., slatte, slat. Slatte; sloten, 
uitdiepen of schoonmaken (van een 
sloot). 

slatten, -> slufte. 
'sla-ulje, s. m. Slaadoa lje; slaolie. 
'slavelivven, [sla:va]- s.n . Slavelibben ; sla-

venleven . 
slaver'nee, [sla:varne: ] s. m. Slavernij ; sla

vern iJ. 
'slavewerk, [sla:va]- s. n. Slavewurk; sla

venwerk. 
sla 'vin, [sla :vln] s. f. , -nen. Slavinne; sla

vin . 
'slavje, [slavja] v. <zeldz.>, ik sla vje, dà 

slo veste [shvasta], hy sLOve [shva] , 14)1, 

je, jimme, jà slavje; sLOve, sLOve. Sla(a)b
je; slobberen , vloeibaar eten op hoorbare 
wijze nuttigen (als een dier). -> slobber
je, sloferje . 

sleef, [sle:f] s.m. & s.f., sleven [sle:van] 
(als s.m.), sleve [sle:va] (a ls s.f.). Sleef; 
pollepel. -> breed. 

sleek, [sle:k] s. m., sleken. Slik; lik (han
deling van likken; zoveel als men met 
één keer likken op kan nemen). # Dy, ien 
in - om 'e hole jaan, vluchtig zijn , ie
mands gezicht wassen. - } f eech, fooie, 
r,eer, streek. -> slikje. 

sleep, [sle:p] s. m. , slepen. Sleep; sleep. -> 

slypje. 
'sleepbeut; 'slypbeut, <zeldz.>; s.f. Sleep-

baat; sleepboot. slypje. 
'sleepteeuw; 'slypteeuw, <zeldz.>; s.n. 

Sleeptou; sleeptouw. # len op - nimme, 
iemand op sleeptouw nemen, iemand 
voorthelpen. len op - haude, iemand op 
sleeptouw houden, iemand aan het lijntje 
houden . -> lyn. - } slypje. 

sleet, [sle:t] s. m. Slyt; sleet, slijting, slij
tage. # Der is gjin - af breuk aan, <Fr.> 
der is slyt noch wryt, wryt noch slyt aan; 
er is sleet noch breuk aan , het is volko
men gaaf. - } slyle. 

sleetsk, adj. , -> slytsk. 



sleeuw 

sleeuw, [sIE. k1] adj. & adv., -er, -st. Sieau; 
laks, sloom, traag. --+ slof, sleeuwnsk. 

'sleeuwens, [sIE. k1an(t)s] s. m. Sieauwens; 
laksheid , sloomheid, traagheid. 

sleeuwnsk, [s I E .~m (t)sk] s.f. Sieauke
(muoi ); sloom, traag meisje. Dat is toch 
sà'n gat -, dat is toch zo'n sloom, traag 
meisje. --+ sleeuw. 

slei , [sIE. iJ adj . In : - naai, op .. . wazze, 
<Fr.> slij nei ... wêze; begerig naar ... 
zlJn . 

'sleiferje, [sIE.ifalja] v., sleifere, sle!fere; 
'sleiverje, [sIE.i valja] v., sleivere, slei
vere; 'slyferje, [slifarja] v. <zeldz.>, sly
fere, slyfere. Sleiferje; sjokken, slenteren, 
sloffen. --+ slifje, sloffe. 

'sleiverje, v., - , sleiferje . 
sleke(ste), - , slikje. 
slet, [slEt] s.f. & s.n ., -ten. Slet; slet. 
sletten, s lai t. 
sleuf, [slö:f] s.n. , sleuven [slö:van]. Sloof; 

sloof, stakker. Dat, it airm(e), aud(e) -, 
die arme, oude sloof. In airm, oud -, een 
arme, oude sloof. It is sà'n -, het is zo'n 
sloof. 

sleuf, [slö:f] s.m. , sleuven [slö:van] . Slûf; 
sleuf, smalle uitholling. 

'sleujer, [slö:jar] s.m., -s. Wale; sluier. 
sleup, [slö:p] s.n ., -en. Sloop; sloop, los 

overtreksel voor een kussen . 
sleup, [slö:p] s. m. Sloop; sloop, het slopen . 
'sleupe, [slö:pa] (onregelm.)v., ik sleup, dà 

slupste [slöpsta] , dà sleupste, hy slupt 
[slöpt] , hy sleupt, wy, j e, jimme, j à sleu
pe; slupte [slöpta], sleupte; slupt [slöpt], 
sleupt. Slope; slopen. 

'sleuper, [slö:par] s. m., -s. Sloper; sloper. 
sleur, [slö.ar] s. m. Sleur; sleur, gedach

teloos gevolgde gewoonte. --+ paffe. 
'sleurwerk, s.n . Sleurwurk; sleurwerk, 

werk dat men uit sleur verricht. 
'slydjeie, [slit]- onregelm.v. Slydjeie; 

sleeën. De ben binne de hele midde aan 
it -n wein, de kinderen zijn de hele mid
dag aan het sleeën geweest. - , sliide. 

sliep, [sli .ap] s.m. , -en. Sliep; slaap, elk der 
beide voorste zijvlakken van het hoofd 
boven de hoogte van de ogen. 

sliep, [sli .ap] s. m. Sliep; slaap, het slapen . 
In j eppen -, een diepe slaap. Jà lake yn 
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har -, zij lachte in haar slaap. # Yn - fa le, 
in slaap vallen. De - ut halVlVe, uitge
slapen, uitgekookt zij n. De - net pakje 
kinne, de slaap niet kunnen vatten . - , be
mne, ieuwr, ·wynk. 

'sliepdeuntjen, s. n. Sliepferske, sliepsan
kje; slaapdeuntje, slaapliedje. 

'sliepdronken, adj . Sliepdronken, dol sliep
perich ; slaapdronken. 

'sliepe, [sl i. apa] onregelm.v., sliepte, slie
pen. Sliepe; slapen . Fast, j ep, lekker -, 
vast, diep, lekker slapen. Jà liech tà -n, 
zij lag te slapen. It sliepende darp , het 
slapende dorp, het dorp wanneer ieder
een slaapt. # - as in reus, in stien, slapen 
als een roos, een os. -n gain, gaan slapen. 
--+ daljoon, dalleze. Net - kinne, niet kun
nen slapen , de slaap niet kunnen vatteo. 
Jà kue dy nacht net -, zij kon die nacht 
n iet slapen, zij kon die nacht de slaap 
niet vatten. --+ gat, wynk. 

'sliepeigen, s.plur. Sliepeagen ; slaapogen . 
In pop mooi -, een pop met slaapogen. 

sliepen, - , sliepe . 
'slieper, [sli.apar] s. m., -s. Slieper; slaper 

(iemand voor zover hij slaapt; logeer
gast). In eeuwnrastigen -, een onrustige 
slaper, iemand die onrustig slaapt. Wy 
kreje meum -s, wij krijgen morgen sla
pers, er komen morgen mensen bij ons 
die blijven slapen . 

'slieperich, [sli.aparax] (ook als [sli .aprax] 
uitgesproken) adj. <zeldz.>. Sliepperich; 
slaperig. # Sà - as in swyn, <Fr.> sa 
sli epperich as in murd, ûle; heel erg sla
perig. - , slûch. 

'sliepkomer, s.m. Sliepkeamer; slaapka
mer. 

'sliepmiddel, s.n. Sliepersguod; slaapmid-
del. 

'sliepmuts, s.f. Sliepmûtse; slaapmuts. 
'slieppil, s. m. Slieppil ; slaappil. 
'sliepplak, s.n. Sliepplak; slaapplaats. --+ 

sliepstee. 
'sliepsaal, s. m. Sliepseal; slaapzaal. 
'sliepsak, s.m. Sliepsek; slaapzak. 
'sliepstee, s. n. Sliepstee; slaapplaats. 

sliepplak. 
'sliepwaundelje, v. Sliepwannelje; slaap

wandelen. 
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'sliere, [sli .ara] v. <zeldz.>, sliersde [s li .az
da], stiers(d) [sli .as(t)). Stiere, sluere; 
slieren, glijden. -> slierkje. 

'slierkje, [sli .arkja] V. , slierke, stierke. 
Slierkje, sljurkje; zachtjes sli eren, glij
den. Har kleedje//. slierke ieuwr de 
greeuwn, haar jurk sleept zachtjes over 
de grond. De daar slierke epen en ticht, 
de deur gleed zachtjes open en di cht. --> 

stiere, sh/l-kje. 
sliers(d(e)), - } stiere. 
sliet, } slyte. 
slieuw, [s li . ~] adj ., -er, -st. Slûchslim, (fyn ) 

ynlein ; sluw, listig, geslepen. - } leus, 
sluchstieuw. 

'slieuwens, [s li . ~an (t)s] s.m. Slûchslim
mens, (fyn ) ynleinens; sluwheid, li stig
heid, geslepenheid. 

'slieuwrje, [s li . ~rja] v. In : Wat - /iete, 
<Fr.> eat sloere litte; iets laten slepen, 
ergens niet mee opschieten; ook voor: 
iets versloffen, veronachtzamen , ver
waarlozen, iets laten verslonzen. -> fe r
stieuwrje, ûtslieuwrkje. 

slieuws, [sli . ~ s] s.m., slieuwzen [sli . ~ zan). 

Slûs; sluis. 
slieuwsdaar, [sli .F 'da: r] , ['s li . ~zda : r] s.f. 

Slûsdoar ; sluisdeur . 
'slieuwsjild, s.n. Slûsjild; sluisgeld. 
'slieuwswachter, s.m. Slûswachter; sluis

wachter. 
'slyferje, v. , --> sleiferje. 
'slifje, [slIfja] v., sliffe, sliffe; 'slifkje, 

[slIfkja] v. , slifke, slifke . Slofkje; sloffen. 
-> sleife fje, sloffe. 

'slifkje, v., --> slifje. 
'sliide, [sli :da] s.m., - 11 . Slide; slede, slee. 

- } slydjeie . 
'sliinder, [sli :ndar] ; 'slynder, [slindar] ; s. m. , 

-s. Slynder, sliner; (heimelijke) snoeper. 
# In rej en -, iemand die (heimelijk) 
graag en veel snoept. 

'sliinderich, [sli :ndarax]; 'slynderich, [slin
darax] ; adj . Slynderich ; snoepachtig, 
snoepelig, snoepig, graag (heimelijk) snoe
pend. - } sliinsk. 

'sliindersgued, [sti :nda(r)z]-; 'slynders
gUed, [slinda(r)z]-; s. n. Snobbersguod, 
snobberij ; snoep, snoepgoed, snoeperijen. 
--> snofgued, snoveree. 

slim 

'sliine, [sti :na] v., sliinde, sliind; 'slyne, 
[slina] v., slynde, slynd. Sline; (heime
lijk) snoepen. Hy sliinde fan 'e sûkker, 
hij snoepte (heimelijk) van de suiker. 
Sitste der wier tb -n ?, zit je daar weer 
(heimelijk) te snoepen ? } snovje. 

sliinsk, [s li :n(t)sk] ; slynsk, [slin(t)sk] ; adj. 
Slynsk; snoepachtig, snoeperig, snoepig, 
graag (heimelijk) snoepend . -> sliinde
rich. 

sliipe(ste), --> slypj e. 
'slüpje, v., - } slypj e. 
'slyk, [stik] s.n . Slyk; slijk, slik, sli b, aan

geslibde grond. # It iedse -, het aardse 
slijk, het slijk der aarde, geringschatten
de benaming voor het geld. 

'slykerich, [slikarax] adj . Slikerich; slijke
rig, slijkig. 

'slikje, [slIkja] v. , ik slikje, db slekeste 
[sle: kasta] , hy sleke [sle: ka] , lV)!, je, j im
me, jà slikj e; sleke, sleke. Slikje; likken. 
--> mûlle, pansleker, seerpsleker, sleek. 

'slykje, [slikja] v. , slyke, slyke. Slykje; 
slibben (alleen voorkomend in de scheid
baar samengestelde werkwoorden oon
slykje en tichtslykje) . 

slim, [slIm] adj . & adv., -mer, -st. <Fr. :> 
Slim. 1. erg, van onaangename, bedenke
lijke, betreurenswaardige aard . Is dat ne 
sb - ?, is dat nu zo erg? In -men pyne, een 
erge, hevige pijn . De pyne is ne sb - net 
mail', de pijn is nu niet meer zo erg. ft is 
sb al - genooch, het is zo al erg genoeg. 
H y is der - oon tb, het is heel erg met 
hem, zijn toestand is heel ernstig. ft gie 
der - om tb, er gebeuren erge dingen. Sb 
mokeste it na eh -mer, zo maak je het nog 
erger. It wedt hb langer hb -mer, het 
wordt hoe langer hoe erger, het wordt 
steeds erger. Dat er sb gerrich is, dat is 
wal it -ste, dat hij zo gieri g is, dat is wel 
het ergste. Jb hie it - tb fera ntweurdjen, 
zij had het zwaar te verantwoorden, te 
verduren. 2. erg, zeer, in hoge mate. Wy 
hewwe it - drok haun, wij hebben het erg 
druk gehad. ft schip werke -, het schip 
werkt erg. - bliid, doof, gerrich, kaud, 
oondien, siek, erg, zeer blij , doof, gierig, 
koud, aangedaan, ziek. Wy binne der -me 
kal fan wezzen, wij zijn er heel erg van 



slym 

geschrokken . 3. moeilijk <zeldz.>. ---> 

meulik. Dat is nach tà - feur dy , dat is 
nog te moeilijk voor jou. Dat is net - tà 
rieden, dat is niet moeilijk te raden. 4. 
<zeldz.> schrander. - , sluchslim. 

slym, [slim] s. n., -en . Slym; slijm. 
'slymerich, [slimarax] adj . Slim(er)ich; 

slijmerig, slijmig. 
'slynder, s.m. , 'sliinder. 
'slynderich, adj ., 'sliinderich. 
'slyndersgued, s. n., ' sliindersgûed. 
'slyne, v. , ---> sliine. 
'slinge, [sl lI)a] v. , slingde, slingd. Slinge; 

slingen, omnaaien (om rafelen te vOOl-ko
men). - , omslingelje, oofslingelje. 

'slinger, [sllI)ar] s.m. , -s . Slinger; slinger. 
De - fan 'e klak, de slinger van de klok. 
-s ophillgje, slingers ophangen (ter ver
siering). 

'slingerduek, s.m. Slingerdoek: grote 0111-
slagdoek. 

'slingerje, [sllI)arja] v. , slingere, slingere. 
Slingerje; slingeren. De heige golven 
slingeren it schip op 'e straun, de hoge 
golven slingerden, sloegen het schip op 
het strand. It schip slingere troch de hei 
ge golven op 'e straun, het schip slinger
de, sloeg door de hoge golven op het 
strand. De krimpepaiden slingelje troch 
de dune , de schelpenpaden slin geren zich 
door de duinen. 

'slinger-om-'e-styl, S. I11. Grobbejak, trije
ploffen-gear; spijs van gekookte boekwei
tegrutten. Baalkenbree en -, balkenbrij 
en boekweitegrutten. 

'slingerplant, S. I11 . Slingerplant; slinger
plant. 

slink, [slllJk] S. I11 . & s. f. <zeldz.>, -en (als 
s.m.), -e (als s.f.). Slinke; slenk, geul (in 
de kwelder). 

'slinke, [slll)ka] st. v., slank [slä.l) k], slan
ken [slalJkan] . Slinke; slinken, minder 
worden (in ol11 vang of getal). 

slynsk, adj ., - , sliinsk . 
slip, S. I11 ., - , slippe. 
'slypbeut, s.f., ' sleepbeut. 
'slipduek, S.I11. Puntdoek; puntdoek, dri e

kante of driekant gevouwen doek, als 
0l11s1agdoek voor hoofd en schouders ge
dragen. 
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'slype, [s ]jpa] v. , slypte, slypt: 'slypje, 
[slipja] v. <zeldz.>, ik slypje, dà sliipeste 
[sli:pasta], hy sliipe [sli :pa], IVy, je, jim
me, jà slypje: sliipe, sliipe. Slypje; slij
pen. Hy slypt, sliipe syn byl, mos, reden, 
schier, hij slijpt zijn bijl , mes, schaatsen , 
schaar. 

'slyper, [slipar] S. I11 ., -s. Sliper: slijper. 
slype'ree, [slipare:] S. I11 ., -ëll. Sliperij ; slij

penj. 
'slipjas, S. I11 . Flipjas, skoatjas; slipjas, 

pandjesja . ' kniprook. 
'slypje, [slipja] v. , ik slypje, dà sliipeste 

[sli :pasta] , hy sliipe [sli :pa], IV)', j e, jim
me, jà slypje; stiipe, sliipe; 'sliipje, 
[sli :pja] v. <zeldz.>, sliipe, sliipe. Slepe; 
slepen; ook voor: sleuren . It straungede 
schip is wier flat sliipe, het gestrande 
schip is weer vlot gesleept. len f eur de 
jochter -, iemand voor de rechter slepen. 
Syn jas sliipe ieuwr de greeuwn, zijn jas 
sleept over de grond. Dy saak sliipe tà 
lang, die zaak sleept te lang (voort). ---> 

sleep, sleepbeut, sleepteeuIV. 
'slypje, v. , - , slype. 
'slippe, [slIpa] s. m., -n ; slip, [slip] s.m., 

-pen. Slippe; slip, afhangende punt van 
een kledingstuk of een doek. # Dà meiste 
it IVinskje om de slippen fan dyn himd, ik 
help het je wensen . 

'slippe, [slIpa] v. , slipte, slipt . Slippe; slip
pen (wegglijden, doorschieten ; uitglijden 
(van een wiel of eel1 voertuig als ge
heel». 

'slipper, [slIpar] s.m., -s. Slûperke; slip
pertje. # In - met j e, een slippertje maken. 

'slipper, [slIpar] S. I11 ., -s. Slipper; slipper, 
licht soort pantoffel. 

'slypsel, [slipsal] S. I1 . Slypsel; slijpsel. 
'slypstien, s. m. Slypsti en; slijpsteen. 
'slypteeuw, s.n., - , sleepteeuw. 
'slisse, [slIsa] v., sliste, slist. Lispelje; sli s

sen, li spelen. ---> lisp, lispelje. 
sly'taazje, [slita:zja] S. I11. Slitaazje; slijta

ge. 
'slyte, [slita] ol1regelm.v., ik slyt, dà stilste 

[slltste], hy slit [slIt], wy, j e, jimme, jà 
sly te; sliet [s li.at] , slylen. Slite; slijten. 
Lerene schûene slyte ach sà fan saut 
waner, leren schoenen slijten heel erg 
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van zout water. ft f errriet mot -, het ver
driet moet s lijten, het verdri et moet in de 
loop der tijd langzaam in hevigheid af 
gaan nemen. -> behiizelje. Jà slyte har 
/i vven yn stilte, zij slijten hun leven in 
stilte, zij brengen hun leven in stilte 
door. # len wal - wil/e, <Fr.> immen wol 
slite wolle: iemand wel kwijt willen, wel 
van iemand af willen. -> fa l, sleet. 

'slyter, [slitar] s.m., -s . Sliter ; slijter. 
slyte'ree, [slitare:] s. m., -ën. Sliterij: slij

terij . 
'slyting, [slitII)] s.m. <zeldz.>. Sliting; 

slijting, het slijten. # It by de jochte -
hawwe, het bij het rechte eind hebben, de 
zaak goed inzien. 

'slytsel, [slitsal] s.n . Draachsel; afslijtsel 
van kleding, dat zich in naden en plooien 
verzamelt. -> draachsel. 

slytsk, [sLitsk]; sleetsk, [sle:tsk]; adj. Slytsk; 
sleets. Dat ben is -, dat kind is sleets, dat 
kind verslijt zijn kleren gauw. 

slit(ste), -> slyte. 
'slobberje, [slobarja] v. , slobbere, slobbe

re. Slob(ber)je; slobberen, vloeibaar eten 
op hoorbare wijze nuttigen (al s een dier). 
- , slavje, sLOf erje. 

slof, [slof] s. m. , -fen. Slof; slof, soort pan
toffel. # Do kiste it op dyn -fen wal oof, 
jij kunt het op je sloffen wel af, jij kunt 
dat met gemak. Ut dyn - sjotte, uit zijn 
slof schieten, boos, driftig worden. -> 

fjuer, schuen. 
'slöferje, [sb :farja] v. , sl6fere, sl6fere; 

'slofferje, [slofarja] v., sloffe re, sloffere. 
Sloarvje; slorpen , slurpen, met een hoor
bare beweging van de lippen tot zich ne
men (van drank of vloeibare spijs) . - , 
slavje, slobber j e. 

'sloffe, [slofa] v., slofte, sloft. Slofkje: slof-
fen. sleifelj e, slifje. 

'slofferje, v. , - , sl6f elje. 
slok, [slok] s.m., -keil . Sl ok; slok. In - wat

ter, een slok water. 
'slokke, [sloka] v. , slokte, slokt. Slokke; 

slikken. 1. <zeldz.> door het keelgat 
doen gaan. - , trochslokke. 2. de slik
spieren laten werken. Hy kûe hast net -, 
hij kon bijna niet slikken (bij v. vanwege 
een opgezette keel). 

sluech 

'slokterm, s.m. Slokterm; slokdarm. 
slomp, [slomp] s.m. In : Op 'e - hingje, 

<Fr.> op 'e slomp hingje; afgezakt zijn 
(van kousen). De heuze hingje har op 'e 
-, <Fr.> de hoazzen hi ngje har op 'e 
slomp; haar kousen zijn afgezakt, zij 
heeft afgezakte kousen. 

'slonger, [slol)ar] s.m. Slongel, slonger; 
knobbeltjes in de uier van een aan droop , 
wrang lijdende koe; ook voor: dik, taai 
etterig vocht in de melk van een aan 
droop, wrang lijdende koe. Dat beest het 
- yn 'e )ieder, die koe heeft kn obbeltjes in 
de uier (t. g.v. droop, wrang). Der siet -
yn 'e muLke, er zat dik, taai etteri g vocht 
in de melk (doordat de koe aan droop, 
wrang leed). 

slooin, - , slaan. 
slot, s.n ., -> slat . 
slöve(ste), - , slavje. 
'slozzebak, [slozabak] s. f. Slodsem, slod

ske; slodderkous, sloddervos. Ir is in aud 
-, zij is een oude slodderkous, sloddervos. 
-> trypentraap. 

'slozzich, [slozax] adj . & adv. , slozziger 
[slozagar] , -st. Sloarderich ; slordig, slod
derig. 

'slozzigens, [slozagan(t)s]; 'slozzichheid, 
-[hE.it] ; s.m. Sloarderigens, sloarderich
heid ; slordigheid, slodderigheid. 

shich, [slüx] adj ., slugger [slügar], -st. 
<Fr. :> Slûch. 1. slaperig. -> slieperich. 
2. sloom, suf. -> suf 

'slllchjen, [slüxjan] s.n., sLLichjes [slüxjas]. 
<Fr. :> Slûchje. 1. dutje, slaapje. In -
(bvaan , een dutje doen. 2. slome, slome 
duikelaar, slaapkop (van een vrouw ge
zegd). -> sluggert . ft is wal so 'n -, z ij is 
wel zo'n slome duikelaar. 

'slóchslieuw; 'slóchslim; adj. & adv. 
Slûchslim; li stig, sluw, ges lepen. Jo is -, 
zij is listig, sluw, geslepen. Dat hewwe se 
- oplast, dat hebben ze listi g opgelost. - , 
leus, slieuw, slim. 

'slóchslim, adj . & adv., - , sluchslieuw. 
'slóchstetsjend, -[stEtsjant] adj. Slûk sturt

sjend ; druipstaartend . De hieuwll krûep -
eeuwnder de tafel, de hond kroop druip
staartend onder tafel. 

sluech, -> slaan . 



sluep 

sluep, [slü.ap] s.f., -eo Sloep; sloep. -> 

scheepssluep. 
sluep, -> sluppe. 
'sluepe, V., } sluppe. 
sluet, -> slûtte. 
slUf, [slüf] s.f., -e [slü:fa], -fe [slüfa]. SIM, 

slUf; foedraa l, overtrek; ook voor: vinger
li ng, vingerovertrek. In - lekkers, een 
(langwerpig) zakje met lekkere dingen 
enn . 

'sluggens, [slügan(t)s] s.m. Slûgens; sla
perigheid ; ook voor : sloomheid, sufheid. 

sluggert, [slüga(r)t] s.m., -s. Slûge, slû
gert ; slome, slome dui kelaar, slaapkop 
(van een man gezegd). It is wal SO'J'I -, hij 
is wel zo'n slome du ikelaar. # - sue aik, 
maar hy sU/er eerder, <Fr.> slûge soe ek, 
mar hy stoar earder; gezegd van iemand 
die wel steeds allemaal plannen heeft, 
maar deze nooit ten uitvoer brengt (lett.: 
de slome zou ook (iets doen), maar hij 
sti erf eerder). - } sluchjen. 

'slugje, [slügja] v., ik slugje, do slûgeste 
[slü: gasta], hy slûge [slü:ga], wy, j e, 
j imme, j à slugje; sluge, slûge. Slûgje; 
dutten, soezen, half slapen. Hy siet to -n 
yn 'e stûel, hij zat te dutten, soezen, hij 
zat half te slapen in zijn stoel. 

shik, [slük] adj ., -ker, -st. Slûk; sluik, glad 
neerliggend (van het hoofdhaar). - hier, 
sluik haar. 

shJk'hierich, -[hi .arax] adj. Slûkhierrich; 
sluikharig. 

'slUmmer, [slümar] s.m. Slom, slûm , slom
me(r), slûme(r); sluimer, sluimering. 

'shimmerje, [slümarja] v., slûmmere, slum
mere. Slom(mer)je, slûm(er)je; sluime
ren. 

'sluppe, [slüpa] (onregelm.)v., sluep [slü.ap] , 
slupte; slupt; 'sluepe, [slüapa] v. <zeldz.>, 
slûepte, slûept. Slûpe; sluipen. Jà slupten 
hier feu rby, zij slopen hier voorbij . In 
grysen damp slûpt de fji/den ieulVr, een 
grijze mist sluipt de velden over. As in 
Fries eilanders praat, slûpt der wal 'reis 
in Friesken klank troch, als een Fries 
Schiermonnikoogs spreekt, sI ui pt, glipt 
er wel eens een Friese klank door. 

slupste, -> sleupe. 
slupt(e), - } sleupe. 
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'slurkje, [slörkja] v. <zeldz.>, slurke, slur
ke. Sljurkje; zacht stromen (van een wa
ter). -> slierkje . 

'slutstien, s.m. Slutstien; sluitsteen. 
'slutstok, s.n . Slutstik; sluitstuk. 
'slutte, [slüta] st. v., slûet [slü.at); slûtten, 

slatten [slatan). Slute; sluiten. De riigen 
-, de gelederen slu iten , één front maken. 
Infergadering -, een vergadering sluiten, 
officieel beëi ndigen. Frede, in ka ip -, 
vrede, een koop sluiten, (Ot stand bren
gen (en officieel bekracht igen). In shtt
tenden begotting , een sluitende, geheel 
kloppende begroting. # Dy -, zich sluiten. 
De daar, kist slut har, de deur , kist sluit 
zich. Yn 'e eermen -, in zijn, haar armen 
slui ten, nemen. Slûtten, gesloten, ontoe
gankelijk (van aard, karakter). In slutten 
aard, een ges loten karakter. In slûtten 
lattergreep, een gesloten lettergreep, een 
lettergreep die op een medeklinker uit
gaat. -> tichtdwaan. 

'slutting, [slütI IJ ] s.m., -en. Sluring; slui
ting, middel tot sluiten. 

'sluUingstiid, [slütl1J(k)s]- s.m. Slutings
tiid ; sluitingstijd. 

smaad, [sma: t] s.m. Smaad; smaad. 
'smaadje, [sma:dja] v. , smade, smade. 

Smaadzje; smaden, honen. 
'smaadlik, [sma:dlak] adj. & adv. Smaad

lik; smadelijk. 
smaak, [sma:k] s.m., smaken. Smaak; 

smaak. In nairen, scharpen, sieuwrigen, 
swietigen -, een vieze, scherpe, zuur
achtige, zoetige smaak. # Yn 'e - f ale, in 
de smaak vallen, gewaardeerd worden. 
Mooi - iite, met smaak, met welbehagen 
eten. In gueden - halVwe, (een goede) 
smaak hebben, gevoel voor schoonheid 
hebben. - } sm.etje. 

'smaakIik, [sma:klak] adj . & adv. Smaak
lik; smakelijk. lit -I, eet smakelijk! 

'smacht je, [smax(t)ja] v. *, ik smacht je 
[smax(t)ja], do smachteste, hy smachte, 
wy, j e, jimme, jà smacht je [smax(t)ja]; 
smachte, smachte. Smachtsje; smachten. 
# - om, smachten naar . 

smak, [smak] s. m., -ken. Smak; smak. 1. 
harde val. In - met je , een smak maken, 
hard vallen. 2. in : In - jild, een smak, een 
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hoop, veel geld. 
'smakke, [ mäka] v., sma/ae, smakt. Smak

ke, smachte (in bet. 2); smakken. 1. met 
kracht va llen. Hy smakte tj in de greeuwn 
aan, hij smakte tegen de grond. 2. tijdens 
het eten een klappend geluid met de 
lippen of de tong maken. -> smekke. 
Smak net sà!, smak niet zo! 

smal, [smal] adj . & adv., -der, -st. Smel; 
smal. In - paid, in -Ien slait, striete, 
waai, een smal pad, een smalle sloot, 
straat, weg. - ) waai. 

'smalduek, s.n. <zeldz.>. Smeldoek; smal
doek. # Dat is lang gin -, dat is geen 
smaldoek, dat is niet mi s, dat is niet 
gering. 

smar, s.n ., -> smar. 
smarch, [smar(a)x] adj ., smarger [sm ar

gar] , -st. Smoarch; smerig, morsig, vuil. 
Wal hewwe dà ben har - make, wat heb
ben die kinderen zich smerig, vuil ge
maakt. Dat smarge jild aik altyd, <Fr.> 
dat smoarge jild ek altyd ; dat verrekte, 
vervloekte geld ook altijd. # Sà - as in 
swyn, <Fr.> sa smoarch as in baarch ; 
heel erg smerig, vuil. Sà - as de waai, 
<Fr.> sa smoarch as de wei ; heel erg 
slijk(er)ig. - ) drossich, wes. 

'smargens, [smargan (t)s] s.m. Smoargens; 
vuil , vuiligheid, vuilnis. Eeuwnder de -
sitte, onder het vuil zitten. 

smeden, -> smid. 
'smeedüzder, [sme:t]- s.n. Smei-izer; smeed

ijzer. -> smeie. 
'smeedwerk, [sme:t]- s. n. Smeiwmk; smeed

werk, door de smid gemaakt werkstuk. -> 

smeie. 
'smeerlap, [smLa(r)lap] (ook als de ver

korte vorm [srnllap] uitgesproken) s. m., 
-pen. Smearlap; smeerlap, smerig, vies 
mens; ook voor: iemand die smerige stre
ken uithaalt. - ) smar. 

smeerlappe'ree, [srnl.a(r)lapare:] s. m. 
Smearlapperij ; smeerlapperij, smerig
heid, vuiligheid; ook voor : smerige, lie
derlijke gedragingen of streken. # Der sic 
- yn 'e 10ft, de lucht staat naar regen (vgl. 

ed. smerig, vies, vui l weer 'regenachtig 
weer'). -> smar. 

smeet, [sme:t] s. m. In : It leit net yn 'e -, 

smetslape 

<Fr.> it lei t gans in ein ut 'e reek; het is 
niet naast de deur, het ligt een heel eind 
uit de buurt (vgl. Fr. yn 'e smeet lizze 'op 
de route liggen'). - ) smyte. 

'smeeuwte, [smq,lta] onregelm.v., smeeuwt
te, smeeuwten. Rane; smelten. -> rane. 

'smeidich, [slm:. idax] adj . & adv. Sme(u)
dich; smeuïg, smijdig. In - fe rhaal, een 
smeuïg, sappig verhaal. Wat - ferta/e, 
seze, iets smeuïg, levendig vertellen, zeg
gen. 

'smeie, [smE. i a] v. , smeide, smeid. Smeie; 
smeden. -> smeediizder, smeedwerk. 

'smeke, [sme:ka] v., smeekte, smee/a. Sme
ke; smeken. # - om, smeken om. -> bid
de . 

'smekke, [smEka] v., smekte, smekt. Smak
ke, smachte; smakken, tijdens het eten 
een klappend geluid met de lippen of de 
tong maken. Smek net sà!, smak niet zo ! 
-> smakke. 

smet, [smEt] s.m., -ten. Smet; smet, vlek. 
'smet je, [smEt ja] onregelm.v., ik smet je, dà 

smakeste [sm:): kasta] , hy smake [sm:):
ka] , I·"Y, j e, jimme, jà smet je; smake, 
smake. Smeitsje; smaken . It iiten smake 
him fandei net, het eten smaakte hem 
vandaag niet, hij at vandaag niet met 
smaak. Krieuwdich, lekker, sieuwr -, 
kruidig, lekker, zuur smaken, een krui
dige, lekkere, zure smaak hebben. 
GreeulVels op braid, dat smake!, kaantjes 
op roggebrood, dat smaakt!, dat is pas 
lekker ! Sàwat smake net, zoiets smaakt 
niet, zoiets heeft geen lekkere smaak. 
Dat smake batter, dat smaakt beter, dat 
heeft een lekkerder smaak. # - as ymp, 
<Fr.> smeitsje as huning; heerlijk sma
ken. -> smaak. 

smets, [smEts] s. n., -en. Smert(e); smart, 
verdriet, leed. 

'smetse, [smEtsa] v. , smetste, smetst. Smer
te; smarten, smetten, door broeiing ont
velling vertonen (van de huid); ook voor: 
schrijnen (van een wond). - ) schryne. 

'smetslape, s. m. Smertlape; smarting, ont
velling, ontvelde plek, schaafwond. It 
ben het in nairen - aan 'e knivvel, het 
ki nd heeft een lelijke, nare ontvelling, 
schaafwond aan zijn, haar knie. 



smetterje 

'smetterje, [smEterje] V. , smettere, smette
re. Galmje; challen. Liet de basune -, 
laat de bazuinen schallen. -> opsll1ettelje. 

'smeule, [smö:le] V. , smeulde, smeuld. 
Smeuie; smeulen, (zacht) branden zonder 
vlam. 

smeulsk, [smö: lsk] adj. & adv. 1. Smeulsk; 
smalend. - laakje, smalend lachen. 2. in : 
- wazze (yn it banen), smeulen (van 
vuur). 

smeur, [smö.er] s. m. In : De - ynhCllvlVe , de 
smoor inhebben , versch ri kkelijk het land 
hebben. -> pee, pikballen. 

'smeurdrok, adj. Smoardrok; heel erg 
druk. In -ken waai , een heel erg drukke 
weg. # It - hawwe, <Fr.> it smoardrok 
hawwe; het razend druk hebben. 

'smeurdronken, adj. Smoardronken; smoor
dronken. 

'smeure, [smö.ere] v., smeursde [smö.ez
de] , smeurs(d) [smö.es(t)]. Smoare; smo
ren. l à het har ooin ben eeulVnder in 
kêsen smeursd, zij heeft haar eigen kind 
onder een kussen gesmoord, gesti kt, doen 
stikken. Hy is yn 'e slair falen en yn 'e 
mode smeurs, hij is in de sloot gevallen 
en in de modder gesmoord, gestikt. -> 

kym. 
'smeurjit, adj. Smoarhjit; smoorheet, snik

heet. -> smeurske . 
smeurs(d(e», smeu re. 
'smeurske, [smö.e(r)ske] adv. In : - jit, 

<Fr.> smoarende hjit; smoorheet, snik
heet. - , smeurjit. 

'smychel, s. m., - , smycht. 
smycht, [smixt] s.m., -en; smychel, [srni

xe I] s. m. , -s. Smycht, smichel , smachel ; 
smiecht, gemene kerel. 

smid, [smIt] s.m., smeden [sme:den]. Smid ; 
smid. 

smidde'ree, [smidere:] s. m., -ën. Smjdde
rij ; smederij , smjdse. 

'smidsark, [smlts]- s.n. Smjdsark; smids
gereedschap. 

'smidshommer, [srnlts]- s.m. Smjdsham-
mer; smidshamer. 

smient, s.m., -> smynt. 
smiet, - , smyte. 
'smiezen, [sm i.ezen] s. plur. In: len, wat yn 

'e - hawwe, iemand, iets in de smiezen, 
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in de gaten hebben. 
smynt, [smint]: smient, [srni .ent] <zeldz.>; 

s. m. Smjunt; smient, soort fluiteend. 
'smyte, [smite] onregelm .v., ik smyt, dà 

smitste [smltste] , hy smit [smlt] , lVy, j e, 
jimme, jà smyte; smiet [smi .et] , smyten. 
Smite; gooien , smijten , werpen. Wat yn. it 
fjuer, op 'e greeuwn, yn it watter -, iets in 
het vuur, op de grond, in het water gooi
en, werpen. Wat kepat, omfier, stokken -, 
iets kapotgooien , omvergooien, stukgooi
en. De golven smieten de beut op 'e 
straun , de golven smeten, wierpen de 
boot op het strand. Hy smit der wal 'reis 
in Ingels lVes twisken, hij gooit er wel 
eens een Engels woord tussen, hij ge
bruikt af en toe een Engels woord. # -
naai ... , gooien naar ... , gooiend (met 
iets) ... proberen te raken . len mooi stin-
nen -, iemand met stenen gooien, met 
stenen naar iemand gooien. Mooi }ild -, 
met geld smijten , overdadig veel geld uit
geven. -> buech, bues, eich, fue t, muts, 
ruet, smeet. 

smit(ste), - , smyte. 
'smoesjen, [smusjen] s. n. « Ned.), smoes

jes [smusjes]. Ferlechje, smoesje; smoes, 
smoesje, uitvlucht. 

smok, [smok] s.m. , -ken. Smok; kus, zoen. 
- , suen, tut. 

smöke(ste), -> smet j e. 
'smokke, [smoke] v. , smokte, smokt. Smok

ke; smokken , met smokwerk versieren. 
'smokkelder, [smokelder] s.m., -s. Smok

kelder ; smokkelaar. 
smokkelde'ree, [smokeldere:] s.m. Smok

kelderij ; smokkelarij . 
'smokkelje, [smokelje] v., smokkele, smok

kele. Smokkelje; smokkelen. 
'smokwerk, s.n. Smokwurk; smokwerk. 
smór, [sm:n]; smar, [smar] ; s. n. Smoar 

(in bet. 1), (smar)fet (in bet. 2); smeer. 1. 
(gestold) dierljjk vet. 2. smeermiddel , 
smeersel (hoofdzakelijk uit vet bestaand). 
-> smOrsel. - , smarch, smeerlap, smeer
lapperee. 

'smóre, [sm:>: re] v., smorsde [sm:> :zde], 
smors( d) [sm:>:s(t)]. Smarre (niet in bet. 
2); smeren (niet in bet. 2). 1. met een 
vette of glad makende stof bestrijken. 



505 

Butter op 'e bole -, boter op de boterham 
smeren , de boterham met boter besme
ren. De bole -, het brood smeren , het 
brood met boter besmeren. Deze bûfter 
smorl net gued, deze boter smeert niet 
goed, deze boter laat zich niet goed uit
smeren. De moter -, de motor (door)sme
ren. 2. snellen. Hy smorsde hier feurby, 
hij snelde hi er voorbij. # Him -, hem 
smeren , zich uit de voeten maken . Jà 
binne him smorsd, zij zijn hem ge
smeerd. ' seerp, seeuwne. 

smörs(d(e», -> smore. 
'smorsel, [sm::> :(r)sal] s. n. Smarsel ; smeer

sel, smeermiddel (hoofdzakelijk uit vet 
bestaand). - , smor. 

'smortjiis, s.m. Smartsiis ; smeerkaas. 
smots, [smots] s. m. Smots; moes; ook voor: 

appelmoes. ---> apelsmots. 
smuer, [smü.ar] adj . In : In - ooi, een half

zacht ei , een ei dat tussen hard en zacht 
gekookt in zit. 

smUk, [smük] adj. & adv. , -ker, -st . Smûk; 
gezellig, knus. - by ineeuwr sitte, gezel
lig, knus bij elkaar zitten. ft is hier -, het 
is hier gezellig, knus. In - nast, een knus 
nest. Jo hie har - yn 'e eermstuel nastele, 
zij had zich knus in de armstoel ge
nesteld. 

snaar, [sna:r] s.m. , snaren; snor, [sn ::> :r] 
s. m . .... , -en. Snaar; snaar. 

'snaarske, [sna:(r)ska] s. n. <zeldz.>. Oan
troud persoan ; aangetrouwd iemand ; ook 
voor: schoonzuster, zwagerin . - , scheun
soster, baker, snoor. 

'snakke, [snaka] v. , snakte, snakt. Snakke; 
snakken . # - nooi, snakken naar. 

snap, [sn ap] s. m., -pen. Snap; snap, hap. 
- , hap. 

'snappe, [snapa] v., snapte, snapt. Snappe; 
snappen . 1. grijpen , pakken . De dief is 
snapt, de dief is gesnapt, gepakt, in hech
tenis genomen . 2. vatten, begrijpen. Wy 
snapten der niks fan, wij snapten, begre
pen er niets van . 

'snaterje, [sna:tarja] v., snatere, snatere . 
Snetterje; snateren. 

'snatjen, [snatjan]; 'snot jen, [snot jan] ; s.n . 
In : War yn 't - hawlVe, iets in zij n schild 
voeren , ergens heimelijke bedoelingen 

sneb 

mee hebben (vg!. ed. iets in het snotje 
hebben 'iets door hebben '). 

snau, [sna.\;I] s.m. , -wen. Snau; snau w, 
grauw. -> grau. 

snaun, [sna. \;In] s.m., -en. Snein ; zondag. ft 
is -, het is zondag. ft wie op in -, het was 
op een zondag. Op -, op zondag, des 
zondags, zondags. - , snauns. Op in meu
j en -, op een mooie zondag. De laste -
fan it }ier, de laatste zondag van het jaar. 
Jà kon1lne hier -, zij komen hier zondag, 
op de eerstvolgende zondag. De eeUlVre 
-, (op) de volgende zondag. -> snauns. 
Ferlyne -, afgelopen zondag. - , daide, 
dei, snieuwn. 

snaune'jaune, [sna.\;Ina]- s. m. & adv. Snein
t~ûn ; zondagavond. 

snaune'midde, [sna.\;Ina]- s. m. & adv. 
Sneintemiddei ; zondagmiddag. 

snaune'mone, [sna.\;Ina]- s.m. & adv. Snein
temoarn ; zondagmorgen, zondagochtend. 

snaune'nacht, [sna.\;Ina]- s.m. & adv. Snein
tenacht; zondagnacht. 

snauns, [sna.\;In (t)s] adv. Sneins; zondags, 
op zondag, ieder zondag. # De eeuwre -, 
(op) de volgende zondag. - , snaun. 

snauns, [sna.\;In(t)s] adj. Sneins; zondags, 
voor op zondag. Snaunze [sna.\;In(d)za] 
klaine, zondagse kleren. In snaunzen 
[sna.\;In(d)zan] jas, een zondagse jas. De 
snaunze [sna.k1n(d)za] scluiele <zeldz.>, 
de zondagsschool. - , snaunsschuele. 

'snaunsgued, s. n. Sneinsguod; zondags
goed, zondagse kleren. 

'snaunsrast, s.m. Sneinsrêst; zondagsrust. 
'snaunsschuele, s.m. Sneinsskoalle; zon

dagsschool. - , snauns. 
'snaunswerk, s. n. Sneinswurk; zondags

werk. 
snansk, [sna.k1sk] adj . & adv. Snausk; snau

werig. Hy is faak so -, hij is vaak zo 
snauwerig. 

'snauwe, [sna.k1a] v. , snaude, snaud. Sn au
we; snauwen , op bitse toon spreken . -> 

grauwe. 
'snavel, [sna:val] s.m. , -s. Snaffel , snavel; 

snavel (van een vogel). -> neb, sneb. 
sneb, [sm:p] s.m., -ben [sm:ban]. Snebbe; 

sneb, snebbe, snavel (van een vogel) . -> 

neb, snavel. 



snedich 

'snedich, [sne:dex] adj . & adv., snediger 
[sne:deger] -st. Snedich; snedig, gevat, 
ad rem. 

'sneebaan, s. f. & s. m. (alleen wanneer er 
in overdrachtelijke zin een persoon mee 
wordt aangeduid). Snijbean; snijboon. 
Wy iite fandei sneebane, wij eten van
daag snijbonen. # In wonderen -, een rare 
snijboon, een vreemd persoon. 

'sneebaanfat, s.n . Sn ij beanefet; snijbonen
vat. 

'sneebaanmeeuwn, s.f. Snijbeanemûne; snij
bonenmolen. 

sneed, [sne:t] s.m. , sneden [sne:den] . 
Sneed; snede, snee, insnijding, kerf. 

'sneemesyne, s.m. Snijmasine; snij
machine. 

'sneemös, s.n. Snijmês; snijmes, haalmes. 
-> haalmas. 

'sneeseil, s.n . Snijseil ; snijzeil. 
'sneewerk, s.n. Snijwurk; snijwerk. 
'sneje, [sne:je] v. , snede, sneed. Snije; snij

den . In bole -, een stier snijden, lubben , 
castreren. De steven sneet troch it watter, 
de steven snijdt door het water. # Dy -, 
zich snijden, zichzelf een snijwond toe
brengen. Ik hew my sneed, ik heb me ge
sneden . 

'sneje, [sne:je] v., snede, sneed. Snije; 
sneeuwen. It begoon tà -/1., het begon te 
sneeuwen. It het de hele nacht sneed, het 
heeft de gehele nacht gesneeuwd. -> snie. 

'snelle, [sm:le] s.m. In: Yn 'e - lVazze, <Fr.> 
yn 'e snelle(-katrine) wêze; buikloop, 
diarree hebben. -> poeperee, schyteree, 
trochgong, trochron. 

'snert, [snE(r)t] s.m. Gri ene earte(n); snert, 
erwtensoep. -> aits. 

sneu, [snö:] adj. , -jer, -st. Sneu; sneu, te
leurstellend, jammer. Dat wie - feur him, 
dat was sneu, teleurstellend, jammer voor 
hem. 

sneud, [snö:t] adj . & adv., -er [snö:der] , 
-st. Snoad; slim, schrander, snugger. Dat 
wie sneud fan j imme, dat was slim van 
jullie. Dat hewwe jimme - dien, dat heb
ben jullie si i m, schrander, snugger ge
daan. 

'sneudens, [snö:den(t)s] s.m. Snoaden s; 
slimheid, schranderheid, snuggerheid. 

506 

'sneuje, [snö:je] v., sneude, sneud. Snoeie; 
snoeien . 

'snemnös, s.n. Snoeimês; snoeimes. 
'sneuschier, s.f. Snoeiskjirre; snoeischaar. 
'sneuvelje, [snö:ve lje] v., sneuvele, sneu-

vele. Sneuvelje; sneuvelen, omkomen. 
Sneu vele(d), gesneuveld. Trooi sneuve
I(e)de solda ten, drie gesneuvelde solda
ten. 

'snibbich, [snIbex] adj . & adv. , snibbiger 
[snIbeger] , -st. Snibbich , snippich ; snib
big, vinnig. 

'snyder, [snider] s. m. t, -s. Snider; snijder, 
kleermaker. - } kleermaker. 

snie, [sni .e] s. m. Snie; sneeuw. In echten 
winter mooi - en ys, een echte winter met 
sneeuwen ij s. De - faa lt, steeuwt, wiske, 
de sneeuw valt, stuift. Fyne stuif
sneeuw. Wiete -, natte sneeuw. -> sneje, 
wyt. 

'sniebal, s. m. Sniebal· sneeuwbal. 
'sniebalje, v. , snieballe, snieballe. Snie

balje; sneeuwballen. 
'sniebeu, s. f. Sniebui ; sneeuwbui . 
'sniebilte, s. m. Sniebult; sneeuwhoop, 

sneeuwduin . 
'snieblyn, adj . Snieblyn ; sneeuwblind. 
'sniebril, s.f. Sniebril ; sneeuwbril. 
'sniebues, s.n. Snieskower; schuifbord 

(voor sneeuw). -> schap, scheeuwbues, 
sniescheeulVer. 

'snieflak, s.f. Snietlok; sneeuwvlok. 
'sniejacht, s.m. Sniejacht; sneeuwjacht. 
'sniejeie, onregelm.v. Sniejeie; (hevig) 

sneeuwen met harde wind (zodat er een 
sneeuwjacht ontstaat). It sniejage, <Fr.> 
it sniejaget; er is een sneeuwjacht. 

'snieloft, s.m. Snieloft; sneeuwlucht. 
'snieman, s. m. Snieman ; sneeuwman. -> 

sniepop. 
'sniepop, s.f. Sniepop; sneeuwpop. - } snie

man. 
snies, [sni .es] s.n., sniezen [sni.ezen]. 

Snies; snees, twintigtal (van eieren). In -
ooien, een snees eieren . 

'sniescheeuwer, -[sxq,ler] s.m., -s. Snie
skower; schuifbord (voor sneeuw). -> 

schap, scheeuwbues, sniebues. 
'snieschuen, s.m. Snieskoech ; sneeuw

schoen . 
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'sniestarm, s. m. Sniestoarm; sneeuwstorm . 
'sniestiere, s.plur. Lytse snietlokjes; kleine 

sneeuwvlokjes. 
'snie-UI, s.f. Snie-ûle; sneeuwuil. 
snieuwn, [sni .l;In] s.m., -en. Sneon ; zater

dag. ft is -, het is zaterdag. It wie op in -, 
het was op een zaterdag. Op -, op zater
dag, des zaterdags, zaterdags. -+ snieUW17S. 
Op in. meujen -, op een mooie zaterdag. 
De laste - fa ll it jier, de laatste zaterdag 
van het jaar. Jà komme hier -, zij komen 
hier zaterdag, op de eerstvolgende zater
dag. De eeuwre -, (op) de volgende zater
dag. -+ snieulVns. Ferlyne -, afgelopen 
zaterdag. # - en. snaun, zaterdag en zon
dag. 

snieuwne'jaune, [sni .l;Ina]- s.m. & adv. 
Sneontejûn ; zaterdagavond. 

snieuwne'midde, [sni .l;I na]- s.m. & adv. 
Sneontenuddei; zaterdagmiddag. 

snieuwne'mone, [sni .l;Ina]- s.m. & adv. 
Sneontemoarn ; zaterdagmorgen, zater
dagochtend. 

snieuwne'nacht, [sni .l;Ina]- s.m. & adv. 
Sneontenacht; zaterdagnacht. 

snieuwns, [sni .l;In (t)s] adv. Sneons; zater
dags, op zaterdag, iedere zaterdag. De 
eeuwre -, (op) de volgende zaterdag. -+ 

snieUW17. 
'snieuwnzje, [sni .l;In (d)zja] v. , snieuwnze, 

snieuwnze. Sneonzje; zaterdags het huis 
schoonmaken en op orde brengen voor de 
zondag. Mem is de hele dei oon 't -17 
wein, moeder is de gehele zaterdag bezig 
geweest het huis voor de zondag schoon 
te maken en op orde te brengen. 

'sniewatter, s.n. Snjewetter; sneeuwwater. 
'sniewyt, adj . Sniewyt; sneeuwwit. -+ 

hagelwyt, krytwyt, mulhvyt, spierwyt. 
snik, [snIk] s. m. & s.f., -ken (als s.m. ), -ke 

(als s.f.). Snikke; snik, bepaald vaartuig 
voor de binnenwateren of de kustvisserij. 

'snikpeerd, [snIkpI.a(r)t] s.n. <zeldz.>, -en 
[snIkpI.a(r)dan]. Skjpjager; jaagpaard 
(vgl. Gronings snikpeerd 'paard dat de 
snik trekt'). - , hynjer, paard. 

snyl, [snil] s.m. , -en. Snyl, snile; lint
vormig blad van een waterplant (inz. een 
li s of lisdodde). 

snip, [snIp] s. m. & s.f. , -pen (als s.m.), -pe 

snorkje 

(al s s.f.). Snip; snip, bepaald soort waad
vogel. ' doof 

'snipperdei, s.m. Snipperdei ; nipperdag. 
'snipperje, [snIparja] v., snippere, snippe

re. Snipperje; snipperen , een snipperdag 
nemen. 

'snipsnoren, [snlpsn::J :ran] s.plur. Snyp
snaren; snui sterijen. Der lViene alder
haunde - tà kaip, er waren allerhande 
snuisterijen te koop. - , dingereetsen. 

'snitsebeuch, [snltsa]- s.f. KnJsb6ge; kruis
boog, bepaald soort schiettu ig (vgl. Fr. 
tlitseb6ge 'handboog'): ook voor: hand
boog met in de stok een gleuf, waardoor 
de jongens pijpenstelen (piipeketels) weg
schoten. 

snoek, [sn uk] s.m. , -en. Snoek; snoek. 
'snoffe, v., -+ snojkje . 
'snoffelje, v. , - , snojkje. 
'snofgeree, s.n., - , snofgûed. 
'snofgUed; 'snofgeree; s. n. Snobbersguod; 

snoep, snoepgoed, snoeperijen. -+ sliin
dersgued, snovje, snoveree. 

'snotkje, [snofkja] v., snojke, snojke; 'snoffe, 
[snofa] v., snofte, snoft; 'snoffelje, [sno
falja] v., snoffele, snoffele. Snuffelje; 
snuffen, snuffelen (vg\. Fr. besnufkje 'be
snuffelen'). 

snok, [snok] s.m. , -ken. Snok; nok, snik, 
hjjgende of schokkende ademtocht. # De 
laste -, de laatste snik, de laatste adem
tocht. 

'snokke, [snoka] v., snokte, snokt. Snokke; 
nokken, snikken. 

'snokke, [snoka] v., snokte, snokt. Klappe; 
klappen, het geluid van een klap geven 
(alleen voorkomend in het scheidbaar sa
mengestelde werkwoord tichtsnokke). - , 
klappe. 

'snoofbek, [sno:v]- s.m. Snobber; snoeper. 
snoor, [sno.ar] s.f. <zeldz.>, -en . Snoar, 

snoarske; schoonzuster, zwagerin. - , 
scheunsoster, baker, snaarske. 

snor, [snor] s.m. , -ren. Sno(a)r; snor, kne
vel. 

snor, s. m. , -+ snaar. 
'snorkje, [snorkja] v., snorke, snorke. 

Snoarkje; snorken, snurken, ronken. # -
as in swyn, <Fr.> snoarkje as in baareh ; 
geweldig snorken, snurken, ronken. 



snorre 

'snorre, [snore] v., snorsde [snozde] , 
snors( d) [snos(t)]. Snoarje, snuorje; snor
ren , een ruisend-brommend geluid ge
ven; ook voor: spinnen (van een kat) . 

snors(d(e», -> snorre. 
snot, [snot] s.n. Snot: snot, snotziekte. De 

hene hewwe it -, de kippen hebben het 
snot, de snotziekte. 

'snotaap, s. m. Snotaap; snotaap. -> SIlot
bongel, snorjonge, snotneus. 

'snotbongel ; 'snotebongel ; -[bOIJel] S. I11 ., 

-s. Snotbongel ; snotbengel. -> snotaap, 
snot jonge, snotneus. 

'snote, [sno:ta] (veelal [snot]- als eerste lid 
van samenstellingen , zie snotaap, snor
bongel, morjonge, snotneus) s. m. Snotte; 
snot, neusvocht. ' breen, gled. 

'snotebel, s.m., -Ien. Snotbongel ; snottebel, 
uit de neus hangende bel van snot. 

'snotebongel, s.m. , -> snotbongel. 
'snoterich, [sno: tarex] adj . Snotterich: 

snotterig, veel snot hebbend en/of lozend. 
'snoterje, [sno:terje] v., snotere, snotere. 

Snotterje; snotteren, veel snot hebben en/ 
of lozen. 

'snot jen, s.n., -> snatjen. 
'snot jonge, S. I11 . Snot jonge; snotjongen . -> 

snotaap, snotbongel, snotneus. 
'snotneus, S. I11 ., -neuzen. Snotnoas; snot

neus. - , sllotaap, snotbongel, snot jonge. 
snots, [snots] s.m. <gem.>. Snut; snoet, 

snufferd, gezicht. Der sitfe se wrCIchtich 
al wier mooi in taart jen feu r de -, daar 
zitten ze waarachtig al weer met een ge
bakje voor hun snoet, snufferd . 

'snover, [sno:var] s. m., -s. Snobber ; snoe
per, iemand die graag snoept. 

snove'ree, [sno:vere:] s.m. Snobberij; snoe
perijen , snoep, snoepgoed. - , sliinders
gued, snofgued. 

snove(ste), - , snovje. 
'snovje, [snovja] v., ik snovje, dà snoveste 

[sno:veste] , hy snove [sno:ve] , \10', j e, 
jimme, jà snovje ; snove, move. Snobje; 
snoepen, kleine lekkernijen (plegen te) 
eten. - , sliine. 

snuer, [ nü .ar] s.n., -en. Snoer; snoer. 
'smüdeus, [snü :v]- s. f. SnUfdoaze; snuif

doos. 
'snUf tabak, [snü:f]- s.m. Snuftabak; snuif-
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tabak. 
'snUf ter, [snüfter] ; 'snuver , [snü:ver]; s.m., 

-s. Snuver; moei lijke tocht met tegen
wi nd (lopend, op de fiets of op schaat
sen). Wy kreje nach infiksen -, <Fr.> wy 
krije noch in bêste snuver; wij krijgen 
noch een moeilijke tocht (met al die te
genwind). 

'snóster, [nüster] ; 'snósterich, [snüste
rex] <zeldz.>; adj. & adv. 1. Snusterich ; 
smoezelig, bedui meld. 2. tryst(ich), 
mismoedich ; somber, terneergeslagen, 
zwaarmoedig. ' somber. Jà wie wat -, 
zij was wat somber, terneergeslagen. -
sjain , somber kijken. 3. in : - dwaan, ie
mand on heus behandelen, bejegenen. - , 
snusterje. 

'snusterich, adj . & adv., -> snûster. 
'snósterje, [snüstarja] v. <zeldz.>, sm/s

tere sm/stereo 1. Krökje; licht sneeuwen 
(waardoor alles a.h.w. bezoedeld wordt 
met een dun laagje sneeuw; vg!. Fr. snus
terich waar 'regenachtig weer (waardoor 
alles vies en vuil wordt)') . - , ,sterrelje. It 
sllûstere, het sneeuwt licht. 2. sneu 
dwaan (tsjin immen), (immen) mi sjegen
je; (iemand) onheus behandelen, bejege
nen. Wat \Vie se \Vier oon 't -n, wat zat ze 
iedereen weer onheus te bejegenen (bij v. 
met bitse, onvriendelijke opmerkingen). 

snut, [snüt] s.m. & s. f. , -ten (a ls s. m.), -te 
(als s.f.); snutte, [snüte] s.m. <zeldz.>, 
-n; snute, [snü:ta] s.m. <zeldz.>, -no 
Snut; snuit (van een dier). 

'snutbjaun, s.m. Snutbän; neusknijper, 
neuspranger. # len in - jaan , iemand de 
mond snoeren, iemand een scherpe te
rechtwijzing geven (en hem daardoor tot 
zwijgen brengen) (vg!. Fr. in snutbän op 
'e noas krije 'een strenge berisping krij
gen'). -> snutslach. 

'snutduek, s. m. Bûsdoek; zakdoek, neus-
doek. -> bûsduek. 

'snute, s.m., -> snut. 
snute(ste), - , snutje. 
'snutje, [snütje] v., ik snufje, dà snûteste 

[snü :testa] , hy sm/te [snü:te] , 110', j e, jim
me, jà snutje; sm/te, snute . Snute; snui
ten . In kas -, een kaars snuiten. De neus 
-, zijn neus snuiten . 
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'snutlamp, s.f. .... . Snotnoas; snotneus, 
tuit lamp. ' Iûllamp. 

'snutslach, s. m. Snutslach; slag voor zijn 
snui t. # len in - jaan, <Fr.> immen in 
sn utslach jaan; iemand een scherpe te
rechtwijzing geven. -+ snûtbjaun. 

'snutte, s. m., 'sm/I. 
'snuve, [snü :va] V., sn ûfde , smifd. Snuve; 

snuI ven. 
'snuver, s. m., - , snûfter. 
so, [sol adv. Sa; zo. 1. gebruikt om aan te 

geven dat er overeenstemming is tussen 
het beweerde en de werkelijkheid. Ja, dal 
is -, ja, dat is zo, ja, dat is waar. As il 
weer - blieuwt, dan ... , als het weer zo 
blijft, dan ... It het altyd al - wein, het is 
altijd al zo geweest, het is nooit anders 
geweest. Is 'I nel -?, <Fr.> is 't net sa?; is 
het niet?, niet waar? It het - wazze mOSI, 
het heeft zo moeten zijn , het was voorbe
schikt. - wie bep helendal net, zo was 
grootmoeder helemaa l niet, zoiets lag he
lemaa l niet in grootmoeders aard. -
feeuwnen wy har, zo, in die toestand von
den we haar. 2. gebruikt om een hoge 
graad aan te geven, veelal te vertalen 
met: (heel) erg, zeer. It st jankt -, het 
stinkt zo, het stinkt heel erg. Hy huste -, 
hij hoest zo, hij hoest heel erg . Jà wie 
wal - bliid, zij was wel zo blij , zij was 
ontzettend blij . As it rynd hel, waadje de 
ben - yn, als het geregend heeft, maken 
de kinderen bij thuiskomst de vloer heel 
erg vuil. 3. op deze, die wijze. - gie dal 
by ûs, zo gaat dat bij ons. - bedf,,-sle dyn 
eigen, zo bederf je je ogen. Dat sit -, dat 
zit zo, zo is het met deze zaak gelegen. 4. 
ter inleiding van bepalingen van tijd of 
wijze, passend in de context van een zich 
(in de tijd) geleidelijk voltrekkend gebeu
ren. - f eur en naai , zo voor en na, zo af 
en toe, met tussenpozen . - ne en dan , zo 
nu en dan, van tijd tot tijd . - sûetjes aan, 
zo zoetjes aan . - eeuwnder it bedl)if 
n-och, zo tussen de bedrijven door. As 
men - dageliks mooi-ineeuwr praat, 
slacht men der - gin acht op, als je zo da
gelijks met el kaar praat, sla je daar zo 
geen acht op. 5. ongeveer (voor een be
paling van tijd). - nvisken de tlVintich en 

sàdwaande 

fiifentlVintich jier aud, zo tussen de twin
ti g en vijfentwintig jaar oud. 6. bijvoor
beeld (a ltijd aan het begin van een zin). -
leis ik jister .. . , zo las ik gisteren .. . , 
gisteren bijvoorbeeld las ik ... - hied er it 
lasten ieuwr ... , zo had hij het onlangs 
over ... , onl angs bijvoorbeeld had hij het 
over ... 7. na een bepaling van plaats, 
waaraan sà een zekere nadruk geeft 
(alleen voorkomend in hiersà en wersà). 
# - ... as .. . , zo ... a ls ... - , as. - as, even
al , zoals. - as ik al se i ... , zoals ik al zei 
... Aude fersjes, - as ... , oude li edjes, zo-
als .. .. - ... , dat .. . , zo ... , dat ... - , dat. -
... l11uchlik, zo ... mogelijk . -+ muchlik. 
Net - .. . , niet zo .. . , niet erg ... Hy wie der 
net - happich op, hij was er niet zo, niet 
erg happig op. - maar, zo maar (heel 
vlug; om n iet, zonder duidel ijke reden; 
gewoonweg). ft wie - maar klair, het was 
zo maar, heel vlug klaar. Dar hewwe se -
maar dien , dat hebben ze zo maar, zon
der reden gedaan. Se hewwe it - maar op 
'e greeuwn smyten, ze hebben het zo 
maar, gewoonweg op de grond gegooid. 
... en - mai r, ... en zo meer van die din 
gen, en dergelijke. -+ gûed, sàwat, spil. 
Op 'e straun liegenjZeise, baalken, plan
ken en - mair, op het strand lagen fles
sen, balken , planken en zo meer van die 
dingen, en meer van dergelijke dingen, 
en dergelijke. -+ ach, fale, lang, nach, 0 , 

sà'n, sà't. 
soch, [sox] ; sach, [sax]; s.n. Sok; zog, kiel

zog. # Yn it - mooifare, in het (kiel)zog 
meevaren , (iets of iemand) volgen (met 
de bijgedachte dat men zich laat mee
slepen, dat dit kriti ekloos geschiedt). -+ 

kielsoch, kielwatter, schrûfwatter. 
'soda, [so:dä] s. m. Polke; soda. 
so'dat, conj . (onderschikkend). Dat, dat sa

dwaande; zodat. 
'Sodom, [so:dom] nom. prop. Sodom ; So

dom . -+ Lot. 
so'dwaande, adv. Sadwaande; zodoende. It 

pakhûs is tà lytj en der mot - nach in 
helen haipe heeuwf bedaar opslooin wez
ze, het pakh uis is te klein en zodoende, 
daa rom moet er nog een hele hoop hout 
buiten opgeslagen worden. ft pakhus is tà 
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lytj, - mot der nach in helen haipe 
heeuwt bedaar opslooin wezze, het pak
huis is te klein , zodoende moet er nog 
een hele hoop hout buiten opgeslagen 
worden . 

'soeksak, [suksak] s. m. (alleen in combi
natie met het art. in) . Slûgert, deade 
sûch; slome duikelaar, sloompie, sufferd , 
sukkel (van een man gezegd). ft is in au
den, gotten -, hij is een slome duikelaar. 
--> oltjen. 

soete'liefspaar, [sutali.afspa :r]; soet'lyfs
paar, [sutlifspa:r] ; s. n. Adam-en-Yfke, 
soetelyfspear, soetlingspear; vrijer en 
vr ij ster, si nterklaaspoppen, speculaas
poppen , die een man en een vrouw voor
stellen . 

soet'lyfspaar, s. n., --> soeteliefspaar. 
'sOfoolsto, -[fo:lsto] , -[fo:lsta] adv. Safol

(le)ste; des te (alleen in een vaste ver
binding). - mair, <Fr.> safol(le)ste mear; 
zoveel te meer, des te meer. folsto, 
hofoolsto. As hy it kin, - mair kisto it, als 
hij het kan, des te meer kun jij het. - } 
desto, nommensto. 

'soja, [so:ja] s. m. Soaja; soja. 
sok, [sok] pron .dem. (in combinatie met 

een enkelvoudig onzijdig zelfstandig 
naamwoord; in ouder Schiermonnikoogs 
kwam sok ook met een meervoudig zelf
standig naamwoord voor, terwijl daar nu 
de vorm sokke voor wordt gebruikt). Sok; 
zulk. Mooi - weer moste yn hus b/ieuwe, 
met zulk, dergelijk weer moet je binnen 
blij ven. -ke taal mei ik here, zulke, der
gelijke taal mag ik horen . -, -ke aude 
minsken wezze ienselvich, zulke, van die 
oude mensen worden eenzelvig. Jo het -
/ytje jaive (jokke tjaiken, zij heeft zu lke, 
van die kleine lieve bolle wangen. ft is -
swier werk, het is zu lk zwaar werk, het is 
heel erg, vreselijk zwaar werk. ft biline -, 
-ke aardige minsken, het zijn zulke aar
dige men sen, het zijn heel erg aardige 
mensen. --> gued, seurt. 

söke(ste), --> sakje. 
soks, [soks] pron.indef. Soks; zulks, zoiets, 

iets dergelijks. sOlVat. 
sol'daat, [solda:t] s. m. , soldaten. Soldaat; 

soldaat. 
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sol'deerbeeuwt, s. m. Soldearbout; soldeer
bout. 

sol'deeriizder, s. n. Soldearizer; soldeerij
zer. 

sol'deerje, [soldI.arja] v., so/dere, so/dere. 
Soldearje; solderen. 

söle, - } sal, seu/. 
solse'taasje, [solsata: sja] s.m., -s. Solles

taasje; soli ici tatie. 
solse 'teerje, [sol satI.alja] v. , so/setere, sol

setere. Sollestearje; solliciteren. # - op, 
solliciteren op. 

som, [som] s.m. , -men. SOll1" som. 1. uit
komst van een optelling. De - fanfjeeuwr 
en trooi is saun, de som van vier en drie 
is zeven. 2. rekenkundig vraagstuk. In 
meuliken -, een moeilijke som. De ben 
mosten fiif -men met j e, de kinderen 
moesten vij f sommen makell . 3. (geld)
bedrag. In gotten - Ui/dy , een grote som 
(geld). fn - fan fiifhundert geeuwne, een 
som van vijfhonderd gulden. 

'somber, [somber] adj ., -der [sombe(r)dar] , 
-st. Tryst(ich); somber, zwaarmoedig. - } 
snuster. 

'sommer, [somar] s. m. (het art. 't ver
schijnt in de verbinding fan 't sommer), 
-s. Simmer; zomer. It is -, het is zomer 
(het zomerseizoen is aangebroken ; het is 
echt zomerweer). ft wedt -, het wordt zo
mer (het zomerseizoen breekt aan; het 
wordt al echt zomerweer). In meujen, 
wieten -, een mooie, natte zomer. De hele 
- wied er hier, (gedurende) de hele zomer 
was hij hier. Yn 'e - fan 1959, in de zo
mer van 1959. Livvens -, de zomer, bloei 
des levens. # Fan 'e -, fan '( -, <Fr.> fan 
't simmer; gedurende, in deze zomer (nI. 
die welke we op het ogenblik meema
ken ); ook voor: gedurende, in de afgelo
pen zomer (van het lopende jaar) ; ook 
voor: gedurende, in de aanstaande zomer 
(van het lopende jaar). Yn 'e -, in de zo
mer, (des) zomers. - } sommers. D/e -s, 
<Fr.> alle simmers; iedere zomer. --> 

swaalje. 
sommerdei, s.m. Simmerdei; zomerdag. 1. 

dag van de zomer. De ienenrwintichste 
jûnny is de aiste sommerdei ['somardE. iJ, 
de eenentwintigste j uni is de eerste zo-
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merdag, de eerste dag van de zomer. Op 
in sommerdei [somar'de.i], op een zo
merdag. 2. aangenaam warme dag. 
leuwn april hiene wy fan 't jier al de ais
te sommerdagen ['somarda:gan] [somar
'da:gan] , eind april hadden wij dit jaar al 
de eerste zomerdagen, de eerste aange
naam warme dagen . - , sommerdeis. 

sommer'deis, adv., --> sommers. 
'sommerfekansje, s.m. Simmerfakänsje; zo

mervakantie. 
'sommergriente, s.m. Simmergriente; zo

mergroente. 
'sommerhtis, s.n. Simmerhuske; zomer

huisje. 
sommer'jaune, s.m. Simmerjûn; zomer

avond. 
sommer'jauns, adv. Simmerjûns; op zomer

avonden . 
'sommerje, [somarja] v., sommere, somme

re. Simmerje; zomeren . It wil maar net -, 
het wi l maar niet zomeren. 

'sommerklaine, s.plur. Simmerklean; zo
merkleren, zomerkleding. 

'sommerkleedjen, s. n. Simmerjûpe; zo
merjurk, zomerjapon. 

'sommermond, s.f. Simmermoanne; zo
mermaand. 

sommer'möne, s.m . Simrnermoarn ; zo
mermorgen, zomerochtend. 

sommer'nacht, s.m. Simmernacht; zomer
nacht. 

'sommerpeil, s. n. Simmerpeil ; zomerpei l. 
'sommers, [soma(r)s] ; sommer'deis; adv. 

Simmers, simmerdeis; (des) zomers, in 
de zomer. --> sommer. 

'sommerspruttels, -[sprütals] s. plur. 
<zeldz.>. Skeinspruten, sinnespruten; 
zomersproeten . - , scheinspruttels. 

'sommertiid, s.m. Simmertiid ; zomertijd. 
'sommerweer, s.n. Simmerwaar; zomer

weer. 
'sommerwille, s.m. Simmerwille; zomer

genoegens, zomerplezier. 
'sommige, [somaga] num. Sommige, som

like; sommige, enige, enkele; ook voor: 
sommigen , enigen, enkelen (in zelfstan
dig gebruik; met betrekking tot mensen). 
Fan - schrieuwers wezze fole bûeken fer
kaft, van sommige schrijvers worden veel 

so'n 

boeken verkocht. Fan - lVezze maar lVe
nich ferkaft , van sommjgen, enigen, en
kelen worden er maar weinig verkocht. -
kinne wy nach wal brûkke, sommige, eni
ge, enkele (boeken, planken, schroeven) 
kunnen wij nog wel gebruiken . guen. 

soms, [som(p)s] adv. Soms; soms. 1. op 
sommige ogenblikken. Hy is - wat mis-
1I1ûedich, hij is soms wat mismoedig, 
moedeloos. - , bytiiden, somtiids. 2. mis
schien, wellicht. Biste hier - net mis?, 
vergis je je hier soms, misschien, wel
licht niet? Is er al wet jen af leit er - nach 
op bed ?, is hij al wakker of ligt hij soms, 
misschien , wellicht nog in bed? Is it myn 
sjild -?, is het mijn schuld soms; m.a.w. : 
het is mijn schuld toch niet? Is 't - net 
gued ?, is het soms, is het dan niet goed ; 
m.a.w. : het is toch wel goed? 

somtiids, ['somti:ts], [som'ti :ts] adv. Somti
den , somtiids; somtijds, soms, op sommi: 
ge ogenblikken. - , bytiiden, soms. 

son, [son] s. m., -nen. Sinne; zon. De -
komt op yn it aisten, de zon komt op in 
het oosten . De - gie eeuwnder yn it was
ten, de zon gaat onder in het westen. De 
- is eeuwnder, de zon is onder (de kim). 
# Fraimd - yn hus, een nieuw gezicht in 
huis, gezegd wanneer er iemand voor het 
eerst ergens in huis komt. Der karnt neut 
in kêle - yn hus, er komt daar nooit een 
straaltje zon licht in huis. Hy kin de - net 
yn it watter schynen sjain, hij kan , mag 
niet zien dat de zon in het water schijnt, 
hij is zeer afgunstig van aard. - , kracht, 
nast, pankûek, schyne, sjotte. 

so'n, pron .dem. & adv. Sa'fl" zo'n. 1. zo 
een, een dergelijk(e). Elk lVue - faam wal 
halVwe, ieder wi lde zo'n , een dergelijke 
dien stbode wel hebben. Op - jaune wedt 
der fole dranken, op zo'n, op een der
gelijke avond wordt er veel gedronken . It 
is - kwaijonge (met de klemtoon op kwai
jonge), hij is zo'n kwajongen, hij is een 
echte kwajongen . 2. (als pron .dem.; in 
dit gebruik nadert sà 'n tot een bijwoord) 
een hoge graad bezittend van de eigen
schap die het bijvoeglijk naamwoord uit
drukt of in hoge mate datgene bezittend 
wat het zelfstandig naamwoord aangeeft. 
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It is - jaif minsk, zij is zo'n lief mens, zij 
is een heel lief men s. Ja is - jaif minsk, 
dat elk har leje mei, zij is zo'n lief mens, 
dat ieder haar graag mag. It is 0 - jaif 
minsk, <Fr.> it is 0 sa'n leaf minske; zij 
is een heel erg lief mens. Ja hie -
medelyden mooi him, zij had zo'n, heel 
veel medeljjden met hem. Hy kriech -
hunger, da t ... , ruj kreeg zo'n honger, zo 
erge honger, dat ... It is (wa l) - fer
rekkeling (met de klemtoon op sa'n), het 
is (wel) zo'n mjspunt, het is een afgrijse
lijk mjspunt. Wy motte altyd - lang ieLtwll 
rone , wij moeten altijd zo'n lang eind, 
een heel lang eind lopen. Jà hewwe - jild, 
zij hebben zo'n geld, zij hebben heel veel 
geld. Ja het - klaine, zij heeft zo'n kle
ren, zij heeft heel veel kleren. 3. (als 
adv.) ongeveer. - , af, in, stok, wat. - tjien 
dagen, fiif keer, fj itsich meter, zo'n, een, 
ongeveer tien dagen, vij f keer, veertig 
meter. # - ien, <Fr.> sa'n(en) ien, 
sa'n(en)t; zo een, zo eentje. - , ien. Wy 
hiene aik - ien yn 'e komer, <Fr.> wy 
hiene ek sa'n(en) ien, sa(en)t yn 'e 
keamer; wij hadden er ook zo een, zo 
eentje in de kamer. - wyten ien wie us ta 
juer, <Fr.> sa'n witen ien wie us te djoer; 
zo'n witte was ons te duur. Krekt - ... (as 
... ), net zo'n ... (als ... ). -+ krekt. It is 
krekt - gefal (as it feurige), het is net zo'n 
geval (als het vorige). bytke, sa. 

'sondaar, [sonda: r] s. m., -s. Sûnder; zon
daar. -+ seeuwne. 

'sonder, [sondar] prep. Sûnder ; zonder. Hy 
koom - syn lVyf, hij kwam zonder zijn 
vrouw. Hy koom - dat lVy it markten, hij 
kwam zonder dat wij het merkten. Hy 
ging fu t - in wes ta sezen, hjj ging weg 
zonder een woord te zeggen. # - ... sitte, 
zonder .. . zitten, geen .. . (meer) hebben. 
Jà sieten - jild, ulje, zij zaten zonder 
geld, olje. Net - ... , niet zonder .. . , met 
veel ... Dat is net - gefaar, dat is niet 
zonder gevaar , dat is ri skant. Net - re
den, niet zonder reden, op goede gron
den. - wat, zonder iets, met niets. Wy 
kinne der net - lVat komme, wij kunnen 
daa r niet zonder iets, met lege handen 
komen. -+ mair. 
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Sonder'klaas, [sondar]- nom.prop. Sinte
klaas ; Sin terklaas. 1. Sint-Nicolaas, de 
goedhei lig man. - , Klozul/l. 2. sinter
klaasfees t. It is hast wier -, het is bij na 
weer sinterklaas(feest). 3. geschenk dat, 
geschenken die men op het sinterklaas
feest krijgt. De ben kreje meurneer har -, 
de k.inderen krijgen morgenochtend hun 
si n ter kl aas(gesch en ken). 

sonder'klaazje, [sondarkla:zja] v., sonder
klaze, sonderklaze. <Fr.:> Sinteklaazje. 
1. sinterklaasinkopen doen. 2. het sinter
klaasfeest vieren. 

sonderklaze 'jaune, [sondarkla:za]- s.m. 
Sinterklaasjûn; sin terklaasavond. 

sonder'kJazepan, [sondarkl a:za]- s.f. .... . 
Sintekl azepanne; mandje (er werd ook 
wel in Rigaas nap voor gebruikt) dat de 
k.inderen op sin terklaasavond bij de naas
te fam.ilie onder de schoorsteen mochten 
zetten, waarin dan allerlei lekkernijen 
werden gedaan. 

'sonderling, [sondarlIlJ] s.m., -en. Sûnder
ling; zonderljng. 

'sondflued, [sont]- s.m. « ed.). Sûnd
floed; zondvloed. - , seeuwne. 

'sonje, [sonja] v., sonne, sonne. Sintsje; 
zonnen, zonnebaden. Hy Iiech ta -n, hij 
lag te zonnen, zonnebaden. # Dy -, zich 
zonnen, zich koesteren in de zon. 

'sonjiet; 'sonnejiet, [sona]- <zeldz.>; s. n. 
Sinneljocht ; zonlicht. 

'sonnebltin, [sona]- s.m. Sinneblyn ; zon
neblind. 

'sonneblom, [sona]- s.f. Sinneblom; zonne
bloem. 

'sonnebril, [sona]- s.f. Sinnebril ; zonne
bril. 

'sonneglarjen, [sona] - s.n . Sinnegloarjen; 
zonnegloor, zonnegloren, het stralen, 
glanzen van de zon. -+ giG/je. 

'sonnejiet, s.n. , - , sonjiet. 
'sonnekJair, [sona]- adj . Sa klear as de 

sinne; zonneklaar. 
'sonnescherm, [sona]- s.n. Sinneskerm; zon

nescherm . 
'sonneschyn, s.m., , sonschyn. 
'sonnewüsder, [sona]- s.m. Sinnewizer; zon

newIJzer. 
'sonnich, [sonax] adj. Sinnich; zonnig. In -
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hen, een zonnig hoekje. - weer, zonni g 
weer. --> sonschynweer. 

'sonschyn; 'sonneschyn, [sona]- <zeldz.>; 
s.m. Sinneskyn ; zonneschijn . 

sonschyn'weer, s.n. Sinneskynwaar ; zon
nig weer, helder weer met zonneschijn . 

, monschyl7lveer, sonnich. 
sont, [sont] prep. , adv. & conj. (onder

schikkend). Sûnt; sedert, sinds. - jieren, 
sedert , sinds jaren. Ik hew it dy - jieren 
al gued mi end, ik heb al jaren het beste 
met je voor. Yn. 'e kotse tiid dy 't - f er
roond is, is der al fole feraundere , in de 
korte tijd die sedert, sedertdien, sinds, 
sindsdien verlopen is, is er al veel veran
derd . - er hienvooi gien is, hewwe wy 
niks mair fan him heers, sedert, sinds hij 
vertrokken is, hebben wij niets meer van 
hem gehoord. It is al heel wat jieren lind, 
- er yn it eilanders schreeuwn hel, het is 
al heel wat jaren geleden, sinds, dat hij 
voor het laatst in het Schiermonnikoogs 
geschreven heeft. # - dà, - dy tiid, sedert, 
sinds die tijd, sedertdien , sindsdien. 

sooi, [so:!] s. n. Saai ; saai, lichte, gekeper
de wollen stof. 

sooi, [so:i] adj. <zeldz.>, -er, -st. Ferfeel
sum ; saai, vervelend. --> feifelend. 

'sooie, [so:ia] v., sooide, sooid. Siedzje; 
zaaien. ft sied yn de greeuwn -, het zaad 
in de grond zaaien. - , sied. 

'sooie, [so:ia] v. <zeldz.>, sooide, sooid. 
Saaie; scheren, zich rakelings snel langs 
iets bewegen. De koven en mieuwke sooi
den ieuwr it watter, de zilvermeeuwen en 
kokmeeuwen scheerden over het water. 
- , schere . 

'sooien, [so:ian] adj . Saaien ; saaien, van 
saai gemaakt. -e gedynen, <Fr.> saaiene 
gerdinen ; saaien gordijnen. 

'sooier, [so:iar] s.m., -s. (Op)saaier ; lep
lam, potlam, door de moeder verstoten 
lam dat opgekweekt en met de hand ge
voed wordt. - , opsooie, wouter. 

'sooier, [so: i ar] s.m. , -s. Siedder; zaaier. 
'sooisied, s. n. Sieddelsied ; zaaizaad. 
sorch, [sorx] s.m., sorgen [sorgan] ; sareh, 

[sarx] s.m. <zeldz.>, sargen [sargan]. 
Soarch; zorg. De - feu r de ben, de hus
hauding, de zorg voor de kinderen , de 

o't 

hui shouding. Dat is de aiste -, dat is de 
eerste zorg, daar moet eerst voor gezorgd 
worden. Dat is in helen -, dat is een hele 
zorg, een voorwerp van grote bekom
mering. Sà wied er yn ien keer fan ol syn 
sorgen oof, zo was hij in één keer van al 
zijn zorgen af. # Mooi -, met zorg, zorg
vuldig. Yn - sine (ieuwl), in zorg verke
ren (omtrent). Dat is fan latter -, dat is 
van later zorg, dat lossen we later wel op. 
Dy sorgen metje (ieuwr), zich zorgen ma
ken (over). 

'sorchleus, -[lö:s] adj . Soargeleas; zorge
loos, zonder zorg, geen zorg voelend . 

'sorchlik, [sorxlak] adj. & adv., -er, -st. 
Soarchlik; zorgelijk. 1. zorgwekkend. 2. 
van zorg, bekommernis getuigend. 

'sorchsum, [sorxsam] adj . & adv. , -er, -st. 
Soarchsum ; zorgzaam. 

'sorgje, [sorgja] v., sorge, sorge ; 'sargje, 
[sargja] v. <zeldz.>, sarge, sarge . Soarg
je; zorgen. # - feur, zorgen voor (zorg 
dragen voor; waken voor). là sorgje f eur 
har aude heit, zij zorgen voor hun oude 
vader, zij verzorgen hun oude vader. Hy 
sorge feur it jild, hij zorgt voor het geld, 
hij draagt er zorg voor dat het geld er 
komt. Sorgje deifeur dat gin ien jimme 
sjocht, zorg ervoor, waak ervoor dat nie
mand jullie ziet. Wy hewwe sorge dat 
sàwat net wier gebóre kin , wij hebben 
(ervoor) gezorgd dat zoiets niet weer kan 
gebeuren. 

so'sjaal, [so:sja:l] adj. & adv. Sosjaal; so
ciaal. 

so'sjaal-demo'kraat, s.m. Sosjaal-demo
kraat ; sociaal-demokraat. 

so'sjaaltjen, [so:sja:ltjan] s. n. <zeldz.>, so
sjaaltjes [so:sja:ltjas]. Moalkoekje, we(i)
ten koekje; biscuitje, petite-beurre. 

'soster, [sostar] s.f., -s. Suster; zuster, zus, 
zusJe. 

so't, [sot] conj. (onderschikkend). Sa't; zo
als. It is nach net - it wazze mot, het is 
nog niet zoals het moet zijn. - wy ole
gerre wal wyte, .. . , zoals wij allemaal wel 
weten, ... Sà'tstà [sosto], sà 'tste [sosta] 
wal wetste ... , zoals jij, zoals je wel weet, 
... - j e sjogge, wille, zoals u ziet, wilt. - , 
as, lykje, sà . 
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'sover, [so:var] s. m., -s. Sobbe(r), sobflar
de, soblapke; dot, zuigdot, doekje waarin 
iets zoets was gebonden en dat men 
schreiende zuigelingen in de mond stak 
om ze te sussen. --> (sukker)datjen. 

sove(ste), --> sovje . 
'sovje, [ ovja] V., ik sovje , da soveste [so:

vasta], hy sove [so:va] , \Vy, je, jimme, jà 
sovje; sove, sove. Sobje, sabje; sabbelen, 
zuigen aan. --> sabbelje. 

so'wat, [sovat] adv. Sawat; zowat, onge
veer. Dat kaste - hUlldert geeuwne, dat 
kost zowat, ongeveer honderd gu lden. 
Us laun het - f yftien miljuen ynweuners, 
ons land heeft zowat, ongeveer vijftien 
miljoen inwoners. 

'sowat, [sovat] pron.indef. Sawat; zoiets, 
zu lks, iets dergelijks. - is net nooi ta fer
tolen, zoiets is niet na te vertellen. -
dochste net, zoiets, iets dergelijks doe je 
niet. # .. . en - (hanne, mair), <Fr.> .. . en 
sawat hinne; ... en zowat, en zo meer van 
die dingen , en dergelijke. --> gued, sa, 
spil. Der liegen fleise, baalken, planken 
en - (hanne, mair) op 'e straun, er lagen 
flessen, balken , planken en zo meer van 
die dingen , en meer van dergelijke din
gen, en dergelijke op het strand . --> soks. 

spaak, [spa:k] adv. In : - rone, spaak lopen, 
vastlopen. 

spaak, s.f. , --> spake. 
'spaakschaaf, s.f. , --> spookschaaf 
'spaanbaalch, s.m. Dûbele pûster, smids-

pûster ; dubbele blaasbalg, smidsbalg. - , 
spanne. 

'spaanketting, s.m. Spankeatling; span ket
ting. - , spanne. 

'spaanIeer, s. n., spaanriem. 
'spaanriem, s.m.; 'spaanIeer; 'spaan

teeuw; s.n. Spanriem, spaniear, spantou ; 
ri em of touw waarmee men , voor het 
melken , de achterpoten van een koe op 
tamelijk korte afstand van elkaar aan 
elkaar verbindt, zodat de koe zich tijden s 
het melken niet of nauwelijks kan be
wegen . - , spanne. 

Spaans, [spa:n (t)s] s.n . & adj . Spaansk; 
Spaans. (It) - is in meujen taal, (het) 
Spaans is een mooie taal. De -e taal, de 
Spaanse taal. In -en dauns, een Spaanse 
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dans. # Ja kin krekt sa fole eilallders as 
de bok -, zij kan het Schiermonnikoogs 
absoluu t niet spreken (en weet er verder 
ook ni ets van); vgl. Fr. hja hat der Iike
folie ferstan fan as de bolle fan 'e noard
stjer 'zij heeft er even veel verstand van 
als de stier van de noordster, m.a.w.: zij 
heeft er absoluut geen verstand van'. - , 
piiper, re id. 

spaant, [spa :nt] ; spant, [spant]; spaunt, 
[spa.ynt] ; s. m. Spant; spant, rib of spar 
van een dak. 

'spaanteeuw, s. n. , - , spaan.riem. 
'spaarbank, [spa:r]- s.m. Sparbank; spaar

bank. - , sparje. 
'spaarpoot, [spa:r]- s. m. Sparp6t; spaarpot. 

--> bynkebos, sparje. 
'spaasje, [spa:sja] s.m., -s. Spaasje; spatie. 
spaat, [spa:t] s.m., spaten . Spat; spat, spet. 

# Gin. -, geen spat, geen zier. --> byt, 
drup. Hy bringt der gin - fan ta joch te hij 
brengt er helemaal niets van terecht. 

spa'getty, [spagEti] , [spagEti] s. m. Spaget
ty; spaghetti . 

spaik, s.f., - } spake. 
spak, [spak] s. n. Spek; spek. # Gin -, gin 

spyn, no cure, no pay (vg!. Fr. spek oan 
spinnen 'spek als beloning in natura voor 
het spinnen , d.W.Z.: ruilh andel'). - yn 't 
hieuwnenast bringe, uilen naar Athene 
brengen, onnodig werk verrichten (vg!. 
Fr. gj in spek yn 't hûnenêst 'geen spek in 
het hondennest, d.W.Z.: geen geld of goe
deren naar iemand die daar volop van 
heeft' ). As men. de kat op 't - biint, wil 
poes net happe, <Fr.> as men de mûs 
oan it spek byn t, wol er it net frette; je 
moet iemand iets niet al te zeer opdri n
gen. Mooi - sjotte, met spek schieten , op
scheppen, snoeven . glei, mokselbank, 
neld, rau, saim, syde, s\Vynegûed, 
trochgreud, \Veer. 

'spakbokking, s.m. Spekbokking; spek
bokking. 

'spake, [spa:ka] s.m., -n; spaak, [spa:k] 
s.f. <zeldz.>, spake; spaik, [spalk] S.f. 
<zeldz.>, -eo Speak(e); spaak. 1. elk van 
de staven die de verbinding vormen tus
sen de naaf en de velg van niet-massieve 
raderen. 2. sport, dwarshout (van een 
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ladder, stoel). -+ trede, trym. 3. hefboom 
(all een voorkomend in de samenstelling 
haunspake). # De - mOl aisl troch de 
mode, sil de tjail wier bope komme, de 
toestand moet eerst op zijn ergst zijn , 
voordat er weer verbetering in komt; ook 
voor: voordat alles weer op orde is, 
heerst er vaak (een lichte vorm van) 
chaos, bijv. bij een verbouwi ng, verhui 
zi ng. 

'spakfet, s. n. Spekfet; spekvet, bij het bak-
ken uit spek gebraden vet. 

'spakhaik, s. m. Spekheak; spekhaak. 
'spaklaach, s. m. Speklaach ; spekl aag. 
'spakseul, s.f. Speksoal; spekzool. 
'spakswaits, s.n. Spekswaard; spekzwoerd . 

- ) swaits. 
spalk, [spalk] s.f., -eo Spalk(e); spalk. 
'spalkje, [spalkje] v., spalke, spalke. 

Spalkje; spalken . Spalke(d), gespalkt. In 
spalkeden bonke, een gespalkt been , bot. 

spalm, s. m., -+ psalm. 
span, [span] s.n., -nen. Span; span . 1. twee 

voorgespannen trekdieren. ienspan, 
twaspan, trooispan, fjeeuwrspan. In -
hynj ers, een span paarden. Fjeeuwr span 
hynjers, vier span paarden . 2. lamoen , 
di sselboom met twee armen waartussen 
het paard ingespannen wordt. -+ stak
raamt. It hynjer wue nel yn 'I -, het paard 
wilde zich niet in laten spannen . 3. paar, 
stel (inz. m.b.t. kinderen en geliefden ). 
In aardich -, een aardig span , een leuk 
stel. 

span'deerje, [spandl.erje] v., spandere, 
spandere. Spandearje; spenderen . # -
oon, spenderen aan. 

'spander, [spander] s.m., -s. Spanner; 
spanner. 

'spandûek, s. n. Spandoek; spandoek. 
'Spanje, [spanje] nom. prop. Spanje; Span

je. 
'spanne, [spane] (de stam komt voor met 

een lange [a:] in een specifiek gebruik 
van het verleden deelwoord, zie beneden, 
en als eerste lid van enkele samenstel
lingen , zie: spaanbaaleh, spaankening, 
spaanleer, spaanriem, spaanteeuw) v. , 
spande, spand. Spanne; spannen. In 
snaar, tried -, een snaar, draad spannen , 

sparkje 

strak trekken. De spieren - zijn, haar 
spieren spannen, samentrekken. De spie
ren -, de spi eren spannen (zich), trekken 
samen. ft liif stie spaand, de buik staat 
gespannen (door het vele eten). It spant 
Iwisken de burjued, de buren staan op 
gespannen voet met elkaar, de buren 
leven in span ni ng met elkaar. # It spant 
derom, het span t erom, het zal erom hou
den, het is de vraag of het zal gaan . 
hynjer. 

'spannend, [spanent] adj. Spannend; span
nend, de aandacht gespannen houdend. 

'spanning, [spanlJ]] s.m., -en. Spanning; 
spanning. 

'spansaach, s.f. Spanseage; spanzaag. 
spant, s. m., - ) spaant. 
'spanwiidte, s.m. Spanwiidte; spanwijdte. 
spar, [spar] s.m. , -ren. 1. Spjirre; spar, be-

paald soort naaldboom. - ) spier. 2. in : Tà 
spar en tà klûet wazze, <Fr.> te spar en 
te kloet wêze; druk in de weer zijn , druk 
bezig zijn , zich veel moeite getroosten 
om iets voor elkaar te krijgen. -+ baan, 
schrip, spier, teeuw, trewyn, weer. 

'sparapel, s.m. Spjirappel; sparappel. - ) 
jokkeI. 

'sparje, [spärje] v., ik spar je, dà sporeste 
[sp:neste], hy spore [sp:ne], wy, je, 
jimme, jà sparje; spore, spore. Sparje; 
sparen . Jild -, geld sparen . l à spore al 
jieren (jeur in gotten reis), zij spaart al 
jaren (voor een grote rei s). Dat spore ûs 
heel wat kasten, tiid, dat (be)spaart ons 
heel wat kosten, tijd . là hewwe us net 
spore, zij hebben ons niet gespaard , ont
zien, zij zijn streng tegen ons geweest. 
Troch de reddingsbeut binne heel wat 
minskelivvens spore(d) , door de red
dingsboot zijn er heel wat mensen levens 
gespaard, zijn er heel wat schipbreuke
lingen van de verdrinkingsdood gered en 
zo in leven gebleven. Dat het us f eur fo le 
eeuwngemak spore, dat heeft ons voor 
veel ongemak, ongerief gespaard, be
waard. # Dy -, zichzelf sparen, zich ont
zien. -+ spaarbank, spaarpoot. 

'sparkje, [sparkje] v., sparke, sparke. 
Pompe; pompen (een bepaald knikker
spel met kn i kkers, paarlemoeren of be-
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nen knopen of ook wel met pijpensteel
tjes spelen). ) aldersparkje, hazenut
sparkje. 

'sparkje, [sparkje] v. <zeldz.>, sparke, 
~parke . Under de min sken komme; zich 
verbreiden (van nieuws). Bliid sparke it 
Il ees, blij verbreidde het nieuws zich. -> 

utsparked. 
'sparting, [sparlIlJ] s.m. <zeldz.>. Op

skuor(ring); opschudding, deining, com
motie. 

'sparrebaim, [spara] - s. m. Sparrebeam; 
sparrenboom . 

'sparrebosk, [spara]- s. n. Sparrebosk; spar
renbos. 

'sparregrien, [spara]- s.n. SpaITegrien; spar
rengroen. 

'sparreheeuwt, [spara]- s.n. Sparrehout; 
sparrenhout. 

'spartelje, v. , -> spattelje. 
'spatbues, [spad]- s. n. Spatboerd; spatbord. 

-> spate. 
'spate, [spa:ta] (de stam komt met korte [a] 

in samenstellingen voor, zie: spatbues, 
spatieder, spatlape) v., spaatte, spaat. 
Spatte; spatten , spetten . De golf spaatte 
utineeu.wr, de golf spatte uiteen. len wiet 
-, iemand nat spatten . 

'spatieder, [spat]- s. m. Spatier; spatader. 
-> spate. 

'spatIape, [spat] - s. m. Spatl ape; spatlap. -> 

spare. 
'spattelje, [spatalja] v., spatte/e, spatteie ; 

'spartelje, [spartalja] v. <zeldz.>, spar
tele, spartele. Sparrelje, sparrelje; sparte
len. 

'spaumieuwre, [spa.l:l]- ; 'speeuwmieuwre, 
[spe.l:l] -; s.m. Spoumuorre; spouwmuur. 

spaunt, s. m., -> spaant. 
'spaute, [spa.l:lta] onregelm. v., spautte, 

spautel1. Spjalte, spälte, spouwe; spou
wen , splijten, kli even, kloven. It heeuwt 
most aist spauten wezze, het hout moest 
eerst gespouwd, gespleten, gekliefd, ge
kloofd worden. Dy planke begint tà -n, 
die plank begint te spouwen, splijten, 
klieven, kloven . -> splyte. 

specht, [spext] s.m. (<Ned.), -en. Spjocht; 
specht. -> heeuwtpeker. 

spee, [spe:] s. m. Spij , spui ; spuug, speek-

516 

sel, kwijl , zever. -> fliive , kwyl. 
'speegat, s.n., -> spuigat. 
'speelbak, s.f. Spielbak; spoelbak. 
'speelilk, adj . Skoulilk, sa lilk as de nacht ; 

foe ilelijk, spuuglelijk, zo lelijk als de 
nacht. 

'speelkfun, s.m., -> spilkum .. 
'speelsel, [spe: lsal] s.n . Spielsel; spoelsel. 
'speelwatter, s.n. Spieiwetter; spoelwater. 
speen, [spe:n] s.f. , spene. Spien; speen, 

tepel (van een zoogdier). - ) ieuwder. 
'speenfet, [spe: n] - s. n. Spynfet; rugvet 

(van rund). -> spyn. 
'speenkrieuwd, [spe:IJ]- s. n. Bûtergieltsje; 

speenkruid. 
speer, [spI.ar] s.f. , spere. Spear; speer, 

lans, spies. 
'speesje, [spe: sja] s.m. Speesje; specie 

(voor het metselen of pleisteren). 
'speeuwmieuwre, s. m., - ) spaumieuwre. 
'spegel, [spe:gal] s.m., -s. Spegel; spiegel. 
'spegelbeeld, s.n. Spegelbyld; spiegelbeeld. 
'spegelgled, adj . Spegelglêd; spiegelglad. 

-> gled. 
'spegelje, [spe:galja] v., spegele, spegele. 

Spegelje; spiegelen. 
'spegelschrift, s.n. Spegelskrift; spiegel

schrift. 
speis, [spe.is] s. m. Spiis; spijs (alleen 

voorkomend in de samenstelling man
gelspeis). 

'speje, [spe:ja] v., spede, speed. Spuie, 
spije (in bet. I en 2); spugen (in bet. I en 
2), spuwen (in bet. I en 2), spuien (in 
bet. 3). 1. speeksel uit de mond uitwer
pen , speekselen, speken , kwijlen, zeve
ren . -> flyvje, kwylje. 2. braken, overge
ven. -> spejens. 3. <zeldz.> spuien , door 
een spui , sluis lozen. -> spuie. # - as in 
ielraiger, as in raiger, <Fr.> spuie as in 
ielreager; erg overgeven . -> fjûer. 

'spejens, [spe:jan(t)s] s. m. Spui ; braaksel. 
-> speje. 

spek'takel, [spekta :kal] s.n., -s. Spektakel ; 
spektakel. 

speku'laasje, [spe:küla:sja]; spikke'laasje, 
[splkala:sja]; s.m. Spekulaasje, spikke
laasje; speculatie. 

speku'leerje, [spe:küII.arja] v., spekulere, 
spekulere; spikke'leerje, [spIkaII.arje] 
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V., spikkelere, spikkelere. Spekulearje, 
spi kkeleaIje; speculeren. 

'speie, [spe: la] (de stam komt voor met een 
korte [I] in de samenstelli ng spilkûm) v., 
speelde, speeld. SpieIe; spoelen. - , laun, 
ryne . 

'spelIe, [spEIa] v. , spelde, speld. Staverje; 
spellen. 

'spelling, [spd il)] s.m., -en. Stavering; spel
ling. 

'spenze, [spEn(d)za] v. <zeldz.>, spensde , 
spensd; 'spinze, [spln (d)za] v. <zeldz.>, 
spinsde, spinsd; 'spenzje, [spw(d)zja] v. 
<zeldz.>, spenze, spenze; 'spinzje, [spln
(d)zja] v. <zeldz.>, spinze, spinze. Spoekje; 
spoken (vg!. Duits Gespenst 'spook' en 
Fr. foargespin s(t) 'geheimzinnig geluid 
of zichtbaar teken, dat volgens het volks
geloof een gebeurtenis aankondigt') . --+ 

gespinst, spinsel, spukje. 
'spenzje, v., - , spenze. 
'sperje, [spErja] v. <zeldz.>, ik spe fje, dà 

spêreste [spE: rasta], hy spêre [spE:ra], 
Wy, j e, jimme, jà spe/je; spêre, spêre. 
Tichtsette, öfsette; sperren, versperren. 

'sperwer, [spErvar] s.m. « Ned.), -s. Spar
wer; sperwer. - , letsebeul. 

speuk, [spö:k] s. n., -en. Spoek; spook. # 
leuwral - sjain, <Fr. > oeral spoek sjen; 
overal spoken zien , allerlei denkbeeldige 
gevaren duchten. 

'speukachtich, -[axtex] adj. & adv. Spoek
eftich ; spookachtig. 

'speukbeeld, s. n. Spoekbyld; spookbeeld . 
'speukbenaud; 'speukebenaud, [spö: ka]

<zeldz.>; adj. Spoekbenaud; heel erg bang 
(voor iets) . 

'speuke, v., - , spukje. 
'speukebenaud, adj ., - , speukbenaud. 
speuke'ree, [spö:kere:] s.m., -ën . Spoeke-

rij ; spokerij . 
speuke(ste), --+ spukje. 
'speukeweer, [spö:ka]- s.n. Waar dat it op 

see spoeket; weer waarbij het op zee 
spookt. 

'speukferhaal, s. n. Spoekferhaal; spook-
verhaal. 

'speukhós, s.n . Spoekhûs; spookhui s. 
'speukje, v., - , spukje. 
'speuksel, [spö:ksal] s. n. , -s. Spoeksel; 

spier 

spooksel , spookverschijning. - , spinsel. 
speur, [spö.er] s.n. , -en. SPOaI'; spoor. 1. 

achtergelaten indruk. It - fan in kniin, het 
spoor van een konijn. De -en fan in 
eerderen beschaving, de sporen van een 
vroegere beschaving. 2. stel van twee rij 
en metalen staven waarover een trein kan 
rijden; vandaar ook: spoortrein; bedrijf 
der spoorwegen. It - mot hier make wez
ze, het spoor moet hier gemaakt, gerepa
reerd worden. Hy is mooi it - komd, hij is 
met het spoor, de trein gekomen. Beite 
werke by it -, grootvader werkte bij het 
spoor, de spoorwegen. # Der is gin - mair 
fan tà fiinen, er is geen spoor meer vao te 
ontdekken, het is geheel verdwenen. Wat 
op it - wazze, iets op het spoor zijn. - , 
bjoster. 

'speurkaartjen, s.n . SpoarkaaI·tsje; spoor-
kaartje, treinkaartje. --+ treinkaartj en. 

'speurlyn, s.m. Spoarline; spoorlijn . 
'speurreel, s. m. Spoarreel; spoorrail. 
'speurstook, s. m. Spoarstök; spoorstok, 

dwarshout waaraan de trekstengen, trek
zelen van een paard vastgemaakt wor
den. 

'speurwooi, s. m. Spoarwei; spoorweg. De 
speunvegen, de spoorwegen, de spoor
wegmaatschappij. 

speut, [spö:t] ; spuit, [spÓ.it] « Ned .); s.m., 
-en. Spuit; spuit. # In - 1 vmter, een gulp, 
guts, plens water. --+ bats, ga/p o Wy 
kriegen. in. - waffer ieuwr de hOle, wij 
kregen een plens water over ons heen 
(gestort). 

'speutje, [spö:tje] v., speute, speute; 'spuitje, 
[spj .itje] V. « Ned.), spuite, spuite. 
Spuitsje; spuiten. 

'speutjen, [spö:tjan] s. o., speutjes [spö:t
jas]; 'spuit jen, [SPj. i tjan] s. n. « ed.), 
spuitjes [spj .i tjas]. Spuitsje; spuitje, in
jectie. 

'speutwatter; 'spuitwatter, « ed.); s. n. 
Spuitwetter; spuitwater. 

spier, [spi.ar] s.m. (met het art. it in de 
vaste verbinding yn 't spier wazze) , -en. 
Spier; spier, weefselstreng waarmee men 
o.a. de li chaamsdelen kan bewegen. In -
fe rrekke, een spier verrekken. # Gin -
fe rlûkke, geen spier (van zijn gelaat) ver-
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trekken , niets van zIJn inwendige aan 
doening laten blijken. Yn 't - lVazze, 
<Fr.> yn 't spier wêze; (druk) aan het 
werk, (druk) in de weer, (druk) bezig 
zijn . 'baan, sehrip, spar, teeuw, tre
lVyn, weer. It laUl~folk is de hele dei yn 't 
-, de landarbeiders zijn de gehele dag 
(druk) aan het werk. 

spier, [spi .ar] s. m. & s. f. <zeldz.>, -en (a ls 
s.m.), -e (a ls s. f. ). Spjirre; spar. 1. be
paald soort naa ldboom. - , spar. 2. spier, 
lange, dunne sparren stam, gebruikt als 
mast, paal of (dak)spant. - , spier j e. 

'spiere, v. , --> spierje. 
'spierich, [spi .arax] adj . Spiersterk ; ge

spierd, met sterke, krachtige spieren , 
sterk, krachtig. 

'spierje, [spi.alja] v., spiere , spiere; 'spie
re, [spi .ara] v., spiersde [spi .azda] , 
spiers(d) [spi .as(t)]. In : It dak -, de spar
ren , spanten van een dak leggen. 

'spiernaiken, adj. Spierneaken ; spiernaakt, 
moedernaakt, poedel naakt. --> mueder
naiken. 

spiers(d(e», --> spiere. 
'spierwyt, adj . Spierwyt; spierwit. --> ha-

gelwyt, krytwyt, mulkwyt, snie~vyt. 

spiet, - , spyte. 
spiile(ste), - , spylje. 
spiine, - , spyn. 
'spyker, [spikar] s. m., -s. Spiker; spijker. 

In krummen, langen, rostigen -, een 
kromme, lange, roestige spijker. # De -
op 'e kap slaan, de spijker op de kop 
slaan , zeggen waar het op aankomt. -s 
mooi kappen slaan, spijkers met koppen 
slaan , geen halve maatregelen nemen. -s 
op /ie eh watter sikje, spijkers op laag wa
ter zoeken , ongegronde of onbedujdende 
aanmerkjngen maken . --> haun, hes. 

'spykerbak, s.f. Spikerbak; spijkerbak. 
'spykerfast, adj. Spikerfêst; spijkervast, 

nagelvast. 
'spykerje, [spikalja] v. , spykere, spykere. 

Spikelje; spijkeren. 
'spykerschrift, s.n. Spikerskrift; spijker

schrift. 
'spikkel, [spIkal] s. m. , -s. Spikkel ; spikkel, 

onregelmatige stippel. De snie faalt wer't 
aik maar in - rumte is, de sneeuw valt 
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waar ook maar de kleinste rujmte is. 
spikke'laasje, s. m., --> spekulaasje. 
spikke'leerje, v. , - , spekuleerje. 
'spikkelje, [spIkalja] v., spikkele, spikkele. 

Spikkelje; spikkelen, spikkels vertonen. 
Spikkeled, spikkelachtig, spikkelig, ge
spikkeld, met spikkels. 

'spiksplinternee, [splk]- adj . Splinternij ; 
spiksplinternieuw. --> fonke lnagelnee, 
spi kspl inte m ee, sp/i nte r(nagel )nee. 

spil, [spil] s.m., -len. Spil(le); sp il , as. là 
wie de - fan it feest, zij was de spil , het 
mjddelpunt van het feest. 

spil, [spU]; spuI, [spöl] <zeldz.> (alleen in 
bet. 2 en 4); s. n., -len. Spul ; spul (in bet. 
I - 4), spel (in bet. 5), spelletje (i n bet. 
5). 1. geheel van benodjgdheden voor 
een bedrijf of gebruik. 2. dingen in het 
algemeen. Der is alderhaunde - oon
speeld, er is allerhande spul aangespoeld. 
De -len, de spullen , de boel. Meuje -len, 
mooie spullen , mooie dingen. Myn -len, 
mijn spullen (mijn bezittingen; mijn 
goed, mjjn kl eren ). 3. goed, waar 
<zeldz.> (ook als tweede lid van enkele 
samenstellingen , zie: degelspil, huzespil, 
kuekjesspil, sukkerspil). --> geree, gued. 
4. ruzie, onenigheid. --> kwêsj e. l à hewwe 
- haun, zij hebben ruzie, onenigheid ge
had. 5. bezigheid tot vermaak of ontspan
ning. In - spy/je, een spel spelen . In -
dwaan, een spelletje doen. Ir - fan wiin en 
golven, son en schaduf, het spel van 
wind en golven , zon en schaduw. # It 
aud -, <Fr.> it älde guod ; de oude men
sen. It aud - krupt op bed, de oude men
sen gaan naar bed. Net by 't - wazze, 
<Fr.> net (goed) by 't spul wêze; niet 
helemaal fit zijn , zich njet helemaal lek
ker voelen. --> jlueh, had. Yn 't - wazze, 
in het spel zijn, aan de orde zijn. Wat op 
it - sa fte, iets op het spel zenen , iets 
ergens mee wagen .... en sok -, <Fr.> ... 
en (mear) sok guod; ... en dergelijke. --> 

gued, sà, sàwat. It - is ut, het spel is uit, 
het is voorbij. Dat is gin sûver -, dat is 
geen zui vere koffie, daar gebeuren on
geoorloofde dingen. - , kafje . 

spyl, [spil] s. m., -en. Spi Ie; spijl, tralie. 
'spilbrakker, -[brakar] s. m., -s. Spul(tsje)-
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brekker; spelbreker. 
'spylder, [spildar] s.m. , -s. Spylder, spiler ; 

speler. 
'spyldeus, s.f. Spyldoaze; speeldoos. 
'spylfolk, s.n. Spyllju ; speellui , speellie

den . - , spylman. 
'spylgued, s.n. Boartersguod; speelgoed. 
'spylguedsbeer, s.f. Boartersbear; speel

goedbeer. 
'spylje, [spilja] V., ik spylje, dà spiileste 

[spi: lastal, hy spiile [spi:la] , wy, j e, jim
me, jà spylje ; spiile, spiile. Boartsje (in 
bet. 1), spylje (in bet. 2) ; spelen. 1. zich 
op dartele of bedrijvige wijze vermaken 
(van (kleine) kinderen ; ook wel van (jon
ge) dieren gezegd). De ben spiilen op 'e 
bun, yn 'e dûne, de kinderen speelden op 
straat, in de duinen. Wy seigen de knii
nen yn 'e dûne -n, wij zagen de konijnen 
in de duinen spelen, dartelen, huppelen . 
As jong es hewwe se altyd mooi-ineeuwr 
spiile, als jongens hebben ze altijd met 
elkaar gespeeld. De wiin spiile mooi 
blom en krieuwd, de wind speelt, stoeit 
met bloem en kruid. 2. m.b.t. een mu
ziekinstrument, een kaartspel, een to
neelrol e.d. It karps het spiile, het korps 
heeft (enkele stukken) gespeeld. It argel 
spiile falsk , het orgel speelt, klinkt vals. 
Hy spiile fa lsk, hij speelde vals (bijv. bij 
bet kaarten ). Der spiile him in liet (roeh 
de hóle, er speelt een lied door zijn 
hoofd, hij hoort in gedachten een lied. In 
rol -, een rol spelen. # - op , spelen op, 
bespelen (m.b.t. een muziekinstrument). 
Op it argel, op 'e fyûe l -, op het orgel , op 
de viool spelen , het orgel , de viool be
spelen. In fersjen op 'e fyuel -, een liedje 
op de viool spelen, op de viool spelend 
een liedje ten gehore brengen. --> baas, 
fjue r, hakke, haun, hUed, weer. 

'spylkaart, s.m. Spylkaart; speelkaart. 
'spilkfun, [spU]-; 'speelkfun,; s.m. Spiel

kûm; spoelkom. - , spele . 
'spille, [spUa] v. <zeldz.>, spilde, spild. 

Fergrieme; verspillen , verkwisten, ver
morsen. Watter -, water verspillen, ver
kwisten , vermorsen . - , fergrieme. 

'spylman, s.m. , -jûed -[jü.at] . Spylman ; 
speelman. - , spylfolk. 

spinsel 

'spylplaats, s.m. & s.f. Boartersplak; speel
plaats. 

spylsk, [spilsk] adj. Boartlik; speels. --> op
heuj e. 

'spylskens, [spilskan(t)s] s.m. Boartlik-
heid; speelsheid. 

'spyltieuwn, s.m. Boarterstun ; speeltuin. 
'spylruch, s.n. Spylark; speeltuig. 
spin, s.m., --> spinder. 
spyn, [spin] s.f. , spiine [spi :na]. Sobber, 

sûger ; fopspeen. --> (suueh)datjen, suueh, 
sûger. 

spyn, [spin] s.m. <zeldz.>. Spyn; speklaag, 
vetlaag. --> spak, speenfet. 

spyn, [spin] s.m. , -en. Spine, spyn ; spinde, 
provisiekast. 

spy'naazje, [spina: zja] s.m. Spinaazje; spi
nazie. 

'spinder, [spIndar] s.m. , -s; spin, [spIn] 
s.m. <zeldz.>, -nen . Spin ; spin . --> kwaid, 
nydieh. 

'spindersnast, [spInda(r)z]- s. n. Spinne
nêst; spinnennest. 

'spindersnat, [spInda(r)z]- s.n. Spinreach, 
spinreage; spinnenweb. --> spinraige. 

'spinfuetje, v. <zeldz.>. In : Leze tà -11. , 

<Fr.> lizze te spinfuotsjen ; trappelen . --> 

trampelje. 
'spinne, [splna] v. , spinde , spind. Spinne; 

spinnen. 1. uit lange vezels door draaien 
vormen (van een draad). 2. een geluid 
maken dat aan dat van een spinnewiel 
doet denken (van katten). 

spinne'ree, [spInare:] s.m., -ën. Spinnerij ; 
spinnerij. 

'spinraige, s. m. Spinreach (in bet. 1 en 2) , 
spintried (in bet. 3); spinrag (in bet. 1), 
spinnenweb (in bet. 2), spindraad (in bet. 
3). 1. de fijne draden waaruit een spin
nenweb bestaat. 2. een door een spin ge
maakt web. --> spindersnat. 3. <zeldz.> 
gesponnen draad (organisch of synthe
tisch) . 

'spinrakken, -[rakan] s.n., -s. Spinstok; 
spinrokken, spinstok. 

'spinsel, [spln(t)sal] s.n ., -s. Spinsel ; spin
sel. 

'spinsel, [spIn(t)sal] s. n. <zeldz.>, -s. Spoek
sei; spooksel, spookverschijning. --> ge
spinst, spenze, speuksel. 



spinster 

'spinster, [spIn(t)ster] s.f. , os. Spinster; spin
ster. 

spynt, [spint] s.n., -en. Spyn; spint, oude 
inhoudsmaat voor droge waren (het twi n
tigste deel van een hectoliter). 

'spyntjen, [spi nt jen] s. n. , spyntjes [spin
tjes]. Plat fetsje; plat vaatje. 

'spinwiel, s.m. Spinwieie; spinnewiel. -> 

wiele. 
'spinze, v., - , spe/ne. 
'spinzje, v., -> spenze . 
spit, [spIt] s.n ., -ten. Spit; spit, puntige 

ijzeren staaf; inz. voor: puntige ijzeren 
staaf die men in de grond steekt en waar
aan men de tuier vastmaakt (waardoor 
men een geit, kalf, koe, schaap of stier 
vast kan zetten). De geit stuech oon it -, 
de geit stond aan het spit, aan de tuier. It 
- ût 'e greeuwn lûkke, het spit uit de 
grond trekken. -> tjeske, tjuer, treed
bee~nvt . 

spit, [spIt] s.n. Spit; spit, plotselinge len
den pijn . It - (yn 'e rech) hawwe, het spit 
(in de rug) hebben. 

spyt, [spit] s.m. Spyt; spijt, het kwellende 
gevoel iets verzuimd, iets jui st wel of iets 
verkeerd gedaan te hebben . # Tat myn -, 
tot mijn spijt. Ut -, <Fr.> ût spyt; uit wre
vel, uit wrok. Hier af der - fan hawwe, 
ergens spijt van hebben, krijgen. 

'spyte, [spite] st.v. , spiet [spi .et] , spyten. 
Spite; spijten . It spyt my (dat ... ), het spijt 
me (dat .. . ). Wat spyt us dat , wat spijt ons 
dat, wat vinden we dat toch jammer. - , 
meuje. 

spyten, -> spyte. 
'spytgniize, v. Skealik laitsje; met leedver

maak lachen (vgl. Fr. spytgnize 'hatelijk, 
smadelijk lachen ') . -> gniize, spytsk. 

'spytich, [spitex] adj. & intelj . <Fr. :> Spi
tich . 1. (als adj . en interj.) spijtig, jam
mer. -> jammer. Dat is -, dat is jammer, 
spijtig. -, dafSfe net komme kiste , jam
mer, spijtig, dat je niet kunt komen. -
genooch, jammer genoeg. -, it hie sà meu 
wazze kûed, jammer, het had zo mooi 
kunnen zij n. 2. <zeldz.> (als adj. ) in : In -
faam , <Fr.> in spitich fanke; een nuffig, 
trots meisje. 

spits, [spIts] s.m. , -en. Spits; spits, puntig 
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uiteinde, scherpe punt. # De - oojbyte, de 
spits afbijten , zich als eerste in het ge
vaar begeven. 

spits, [spIts] adj. Spits; spits, puntig, 
scherp uitlopend. In - tuer, een spitse to
ren. 

spyts, [spits] s.f., -eo Rusk; rus, soort bies. 
'spitsieuwre, s. n. Spitsoere; spitsuur. 
'spitsje, [spitsje] v. <zeldz.>, spitse, spitse. 

In : De aire -, de oren spitsen (van een 
dier). -> opstykje . 

spytsk, [spitsk] adv. In : - laak je, met leed
vermaak lachen. -> spytgniize. 

'spitskeul, s.m. Spitskoal ; spitskool. 
'spitsrueden, s.plur. In : - rone, (door de ) 

spitsroeden lopen, een openlijke vernede
ring moeten ondergaan. 

spjald, [spjalt] s. f. , -e [spjalde]. Spjeld(e) ; 
speld. # Der is gin - twisken tà krejen, dà 
kiste der gin - twisken kreje, er is geen 
speld tussen te krijgen , je kunt er geen 
speld tussen krijgen, er is niets tegen in 
te brengen. 

'spjaldekêsen, [spjalde]- s.n. Spjeldekes
sen; speldenkussen. 

'spjaldekoker, [spjalde]- s.m. Spjeldeko
ker; speldenkoker. -> spjaldetontjen. 

'spjaldetontjen, [spjalde]- s.n . Spjeldeko
ker; speldenkoker. - , spjaldekoker. 

'spjaldje, [spjaldje] v., spjalde, spjalde. 
Spjeldzje; spelden . # It kaste maar -n en 
puzzeljen, het kost heel wat hoofdbre
ken(s). -> h6lebrakken. -> meeuw. 

spliet, -> splyte. 
splint, [splInt] s.n . ..,. . Splint; splint, geld. 
'splinter, [spllnter] s.m., os. Splinter; splin-

ter. 
'splinterje, [spllntelje] v., splintere, splin

tere. Splinterje; splinteren . 
'splinternagelnee, adj ., -> splinternee. 
'splinternee; 'splinternagelnee, -[na:gel]-; 

adj. Splinternij ; splinternjeuw, spiksplin
ternieuw. -> fonkelnagelnee, glûednee, 
spikspl internee . 

'splisiizder, s.n. Splisizer; splitsijzer. 
'splisje, v. , -> splitse. 
split, [splIt] s.n., -ten. Split, spli s; split, in

snijding (in z. in een jas, rok of hemd); 
ook voor: gulp, voorsluiting van een 
broek. - , gulp. 
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'splitaits, s.f. Spliteart; spliterwt. -e, split
erwten. 

'splyte, [splite] onregelm.v., ik splyt, db 
splitste [splItste], hy split [splIt] , 1"0', je, 
jil17me, jà splyte; sp/iet [spli .et], sp/yten. 
Splite, spjalte; splijten, kJjeven , kloven , 
een spleet (gaan) vertonen (in z. in de 
richting van de structuur). Dy planke be
gint tb -n, die plank begint te splijten, 
kli even, kloven. -+ spaute. 

splyten, - ) splyte . 
'splitpin, s.f. Splis; splitpen. 
'splitse, [spIltse] v., splitste, splitst; 'split

sje, [spIltsje] v. , splitse, splitse; 'splisje, 
[spIlsje] v. , splisse , sp/isse (de stam splis 
komt ook voor als eerste lid van de sa
menstelling splisiizder). Splitse, splisse; 
splitsen. Teeuw -, touw splitsen. 

'splitshommer, s.m. Splitshammer; splits
hamer. 

'splitsing, [splItsIu] s.m., -en. Splitsing; 
splitsing. 

'splitsje, v., - ) splitse. 
split(ste), - ) sply te. 
'splitte, [splIte] v. , splitte, split . Splitte; 

met de hooigraaf, hooi spade afsteken 
(van hooi). -+ hailap. 

'splitterich, [splIterex] adj . Spliterich , 
stribb(el)ich, wreed; schraal , ruig, ruw, 
met allemaal kleine barstjes door de in
werki ng van de droge, koude lucht (van 
de opperh uid). -+ fe rhaisd, sprieterich . 

spon, [spon] s.m. & s.n., -en [spo:nen] ; 
'spone, [spo:ne] s.m., -no Spoen; spaan , 
spaander. - Der binne gin -en af it komt 
fa n heeuwt , geen rook zonder vuur, er 
gaat geen praatje of er is iets van waar; 
ook voor: waar gehakt wordt, vallen 
spaanders, waar gewerkt wordt, zijn on
gemakken nu eenmaal onvermijdelijk. - ) 
f 7inker, spuen. 

spon, [spon] s.m., -nen. Douk; spon, lang
werpige houten stop van een vat. 

spon, [spon] s.m. <zeldz.>, -nen. Sponturf; 
spon , kleine, harde, vierkante turf van 
goede kwaliteit. -+ SpOl1torj. 

'spone, s.m., -+ SpOI1. 
'spongat, s. n. Doukgat; spongat. 
'sponnen, [spon en] adj . Spuonnen; spanen . 

In - deus, een spanen doos. - ) spûenen. 

spraak 

'sponning, [sponuJ] s. m., -en. Sponn ing; 
sponning. 

spons, [spon(t)s] s.m., sponzen [spon(d)
zen]. Spûns; spons. 111 Iytjen -, een spon
sje. Lytje sponzen, sponsjes. -+ da/nim
mer, sponsjen. 

'sponsjedeus, s.f., - ) sponsjesdeus. 
'sponsjen, [spon(t)sjen] s. n., sponsjes 

[spon(t)sjes]. Spûns; spons. In Iytj -, een 
sponsje. Lytje sponsjes, sponsjes. ) dal
nimmer, spons. 

'sponsjesdeus; 'sponsjedeus; s.f. ..,. . Spûn
zedoaske; sponzendoos, blikken doosje 
met daarin twee vakjes (met elk een ei
gen dekseltje), één voor een vochtig 
sponsje en één voor een zeemlapje, die 
door de schoolki nderen gebruikt werden 
om hun lei mee schoon te wissen. - ) 
schrieuwbues. 

'spontorf, s.m. Sponturf; sponturf, kleine, 
harde, vierkante turf van goede kwaliteit. 
-+ spon. 

'sponzich, [sponzex] adj . Spûnzich; spon
zig, sponsig, sponsachtig. 

'spookschaaf; 'spaakschaaf; s.f. Spoek
skaaf, speak(e)skaaf; spookschaaf, stok
schaaf. -+ stookschaaf. 

spöre(ste), - ) sparje . 
sport, [sport] s. m. Sport; sport. 
'sportferieniging, s.m. Sportferiening; sport-

veremglI1 g. 
spot, [spot] s.m. Spot; spot, het spotten . # 

De - mooi ien drieuwe , de spot met ie
mand drijven, iemand bespotten. 

'spotfieuwl, s.m. Spotfûgel ; spotvogel. 
'spotsiek, adj. & adv. Spotsk, gekoanstek

kerich ; spotziek, spotachtig. -+ gekoon-
stykerich, spotsk. 

spotsk, [spotsk] adj . & adv. Spotsk, gek
oanstekkerich ; spotachtig, spotziek. -
laakje , spotachtig lachen. - ) gekoonsty
kerich, spotsiek. 

'spotte, [spote] v., spotte , spot. Spotte; 
spotten. # - mooi, spotten met. 

'spotter, [spoter] s.m., -s. Spotter, gekoan
stekker; spotter. - ) gekoollstyker. 

spraak, [spra:k] s.m., spraken; 'sprake, 
[spra:ke] s. m. <zeldz.>, -11. Spraak, spra
ke; spraak. Us ooine -, onze eigen spraak, 
taal. - ) sprake. 



spraakgebrek 

'spraakgebrek, s.n. Spraakgebrek; spraak
gebrek. 

'spraakgebrUk, s.n. Spraakgebrûk; spraak
gebruik. 

'spraakkonst, s.m. Spraakkeunst; spraak
kunst, grammatica. 

'sprakbeurt, s.m. Sprekbeurt; spreekbeurt. 
'sprake, [spra:ke] s.m. (alleen in enkele 

vaste verbindingen). Sprake; sprake. # 
Der is - fan ... , er is sprake van ... , men 
zegt ... Der is - fan , dat er burgemeester 
wedt, er is sprake van, men zegt, dat hij 
burgemeester wordt. Der is gin - fan, 
daar is geen sprake van (daar valt niet 
aan te denken, dat is absoluut niet aan de 
orde; dat za l in geen geval worden toe
gestaan). It redden fan minsken wie dà 
gin - mair fan, van het redden van men
sen was toen geen sprake meer, aan het 
redden van mensen viel toen niet meer te 
denken . Der is gin - fan, dat de ben der 
al/ene hanne meie, er is geen sprake van 
dat de kinderen daar alleen naar toe mo
gen, de kinderen mogen daar in geen 
geval, absoluut niet alleen naar toe. Dà 
der allene hanne? Gin - fan! , jij daar al
leen naar toe? Geen sprake van , in geen 
geval, absoluut niet! -+ spraak. 

'sprake, s.m., - , spraak. 
'sprakieuwre, s.n . Sprek(kers)oere; spreek

uur. 
'sprakke, [sprake] onregelm.v., spriek 

[spri .ek] , sprakte <zeldz.>; spritsen [sprIt
san] , sprakt <zeldz.>. Sprekke; spreken. 
Hy sprakt Dûts, Ingels en Frauns, hij 
spreekt, beheerst Duits, Engels en Frans. 
Hy wue de dyrekreur -, hij wilde de di
recteur spreken, hij wilde een onderhoud 
met de directeur hebben. Wy hewwe in
eeuwr al yn jieren net spritsen, wij heb
ben elkaar al in jaren niet gesproken , wij 
hebben al in geen jaren 111et elkaar ge
praat. Sprakkende kleuren, sprekende, 
goed uitkomende kleuren. Sprakkende ei
gen, sprekende ogen, ogen met veel uit
drukking. # - fan , spreken van, het heb
ben over. In eilander sprakt fan 'knivvel', 
in Fries fan 'knibbel' en in Hollander fan 
'knie', een Schiermonnikoger spreekt van 
'knivvel' , een Fries van 'knibbel' en een 

522 

Nederlander van 'knie'. - ieuwr, spreken, 
praten over. Mooi ien -, met iemand 
spreken, praten , een gesprek met iemand 
voeren. Der hewwe se mooi- ineeuwr 
ieuwr spritsen, daar hebben ze met elkaar 
over gesproken , daar hebben ze met el
kaar een gesprek over gevoerd . Gued, 
wal tà -n wazze ieuwr ... , goed te spreken 
zijn over ... , tevreden zijn over ... Min, 
net rà -n wazze ieL/wr, niet, slecht te spre
ken zijn over .. . (ontevreden zijn over ... ; 
ontstemd zijn over .. . ). Jacht fan -n /1QW

we, recht van spreken hebben. By wiize 
fan -n, bij wijze van spreken, als het wa
re. - , buekdeel, fansalm, gelok, prate. 

'sprakker, [spraker] s.m., -s. Sprekker; 
spreker; inz. voor: iemand die een rede
voering of lezing houdt. 

'sprakkomer, s. m. Sprekkeamer; spreek-
kamer. 

'spraktaaJ, s.m. Sprektaal; spreektaal. 
'sprakwes, s.n. Sprekwurd; spreekwoord. 
sprang(en), -+ springe. 
sprau, [spra.y] ; sprieuw, [spri .y]; s. m. 

Sprou, spreau; spruw, ontsteking van het 
slijm vlies in de mondholte (inz. bij zui
geli ngen). 

sprei, [spn:.i] s.m. & s. f. , -en (als s. m.), -e 
(al s s.f.). Sprei , spriede(r); sprei, sierdek 
op een bed. 

'spreiding, [spn: . i dIJ]] s.m. , -en. Sprie
d(ing); spreiding. 

'spreidje, v., -+ spreie. 
'spreie, [spn:. ie] v., spreide, spreid; 

'spreidje, [spn:. i dje] v., spreide, spreide. 
Spriede; spreiden . 

'spreuje, [sprö:je] v., spreude, spreud. 
Sproeie; sproeien. 

'spreujer, [sprö:jer] s.m. , -s. Sproeier; 
sproeier. 

spreuk, [sprö:k] s.m. , -en. Spreuk; spreuk. 
'spreukjen, s.n., - , sprukjen. 
'spreukjesbuek, s.n. Mearkeboek; sprook-

jesboek. 
spriek, - , sprakke. 
spriet, [spri.et] ; spryt, [sprit] ; s.m., -en. 

Teister (in bet. 1), spriet (in bet. 2); 
spriet. 1. voelhoren van een insect. 2. 
rondhout. 

spriet, S. 111 ., - , sprut. 
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'sprieterich, [spri.eterex] ; 'sprietich, [spri .e
tex]; adj. StTibbelich, stribb(er)ich ; schraal, 
ruig, ruw, met allemaal kleine barstjes 
door de inwerking van de droge, koude 
lucht (van de opperhuid). -> f erhaisd, 
splitterich. 

'sprietich, adj ., -> sprieterich. 
sprieuw, s. m. , -> sprau. 
spril, [sprIl ]; pril, [pril] <zeldz.>; adj . & 

adv., -der, -st. Spril ; schril , schichtig, 
schrikachtig. Hy seich so -, hij keek zo 
chril , schichtig, schrikachti g. 

'springe, [sprilJe] st. v., sprang [spraJ)] , 
sprangen [sprru)en]. <Fr. :> Springe. 1. 
<zeldz.> zich door een afzet met de voet 
met hacht in de hoogte verheffen (in 
deze bet. komt de stam vrijwel uitslui
tend voor als eerste lid van een samen
stelling, zie: springfeer, springflued, 
springlading, springtee, en in het afgelei
de werkwoord omtspringe; vgl. ook 
sprinkhaan en sprong). -> j eppe. 2. be
springen , dekken , bevruchten. De bale 
het it beest sprangen, <Fr.> de bolle hat 
de ka sprongen ; de stier heeft de koe be
sprongen , gedekt, bevrucht. 

'springfeer, s. f. Springfear; springveer. 
'springflued, s.m. Springfloed; springvloed. 
'springlading, s.m. Springlading; spring-

lading. 
'springtee, s.n. Springtij; springtij. 
'sprinkelfjuer, s.n. Wyld fjoer , fal sk fjoer ; 

Sint-Elmusvuur. -> degelfjuer. 
'sprinkelje, [spru)kelje] v., sprinkele, 

sprinkele. Sprinkelje; sprenkelen. - , be
springe. 

'sprinkhaan, [sprllJk]- s.m. Sprinkhaanne; 
sprinkhaan. 

spryt, s. m. , --> spriet. 
sprits, [sprits] s.m. , -en. Sprits· spri ts, 

bepaald soort gebak. 
spritsen, --> sprakke. 
'sprokkelje, [sprokelje] v., sprokke/e, sprok

ke/e. 1. Prik(ke)sykje; (hout) sprokkelen. 
2. iersykje; aren lezen . --> iersikje. 

sprong, [sprot) ] s.m. <zeldz.> (echter wel 
als tweede Lid van een samenstelling, zie: 
bokkesprong, eursprong, f e u rsp rong, 
fjeeuwrsprong), -en. Ljep; sprong. -> j ep . 

'sprookjen, [spro:kjen] s.n ., sprookjes 

spuit 

[spro:kjes]. Mearke; sprookje. 
sprot, [sprot] s. m., -ten. Sprot; sprot, ha

ringachtig visje. 
spniet, -> sprutte. 
'sprukjen, [sprökjen] s. n., sprukjes [sprök

jes]; 'spreukjen, [sprö:kjen] s. n., spreuk
jes [sprö: kjes]. Aid sechje, äld sizzen; 
oud gezegde, oude zegswijze. Dat wie in 
fast - f an us bep, dat was een vast gezeg
de, een vaste zegswijze van mijn groot
moeder. 

spnit, [sprüt] s. m., -ten; spriet, [spri.et] 
s.m. <zeldz.>, -en. Sprut; spruit, (jonge) 
laat ; ook voor: dikke boomtak; ook voor: 
grote boomwortel. -> baimsprut. Sprut
ten, spruitjes . Wy iite fanjauns sprûtten, 
wij eten vanavond spruitjes. -> spruttel. 

'spnitkeul, s. m. Sprutkoal ; spruitkool. 
'sprutte, [sprüte] (onregelm.)v. , sprutfe, 

spruet [sprü.et] , sprut. Sprute; spruiten, 
loten vormen, uitschieten. --> ûtsprutte. 

'spruttel, [sprütel] s.m., -s. Sprut; sproet 
(alleen voorkomend, in het meervoud, als 
tweede lid van de samenstellingen 
scheinspruttels en sommersprutte/s ). -> 

spnit. 
spuen, [spü.en] s. m., -en. Spoen; spaan , 

spaander. # Gin -, geen spaan , geen 
spaandertje, niets. Der komt gin - fan 
tojochte, er komt geen spaan, geen 
spaandertje, niets van terecht. -> flinker, 
spon, spuen. 

spuen, [spü.en] s.n. De spuonnen ; de (to
tale hoeveelheid) spanen, spaanders (vgl. 
it schyl 'de schillen, al s afval of beesten
voer' naast de schyl 'de schil') . Is der ien 
dy't it - hawwe wil ?, is er iemand die de 
spanen, spaanders wil hebben ? - , flinker, 
spon, spuen. 

'spuenen, [spü.enen] adj . Spuonnen; spa
nen. In - deus, een spanen doos. - , spon
nen. 

'spuie, [spó.ie] v. « Ned. ), spuide, spuid. 
Spuie; spuien, door een spui , sluis lozen. 
-> spej e. 

'spuigat, [spó.iJ - « Ned. ); 'speegat; s.n. 
Spuigat; spijgat, spuigat. # It roont de 
-ten ut, het loopt de spuigaten uit, het 
gaat alle perken te buiten . 

spuit, s. m., --> speur. 



spuitje 

'spuitje, V. , - } speutje. 
'spuit jen, s.n. , --> speutjen . 
'spuitwatter , s. n., --> speutwatfer. 
'spukje, [spökje] V. , ik spukje, dà speu

keste [spö:keste], hy speuke [spö:ke], wy, 
j e, jimme, jà spukje; speuke, speuke ; 
'speuke, [spö:ke] onregelm.v. , ik speuk, 
dà spukste [spökste] , hy spukt [spökt], 
IVy, j e, jimme, jà speuke; spukte [spökte] , 
spukt; 'speukje, [spö:kje] V., speuke, 
speuke. Spoekje; spoken. It speuke der, 
het spookt daar (er waart daar een spook 
rond, er waren daar spoken rond; de zee 
is daar zeer onstuimig en wild). It kin der 
-, het kan daar spoken, de zee kan daar 
zeer onstuim ig en wi ld zijn . De ben 
spukje om 'e daar, de ki nderen spoken 
rond (bij het hui s). --> omspukje, spenze. 

spukste, --> speuke . 
spukt(e), --> speuke . 
spul, s. n., --> spil. 
'spulkje, [spülkje] V. , spulke , spu/ke. 1. 

Klotskje, batskje; klotsen. --> kIosk j e, 
klotse. It watter spulke tj in de waal, het 
water klotst tegen de wal, oever. It watter 
spu/ke ieuwr de raundel, het water 
spoelt, stroomt zachtjes over de rand 
(van bijv. de emmer). --> ieuwrrone, 
ieuwrstreume, struppe . 2. puozje; morsen 
(bij het drinken). - } puezje, strulkje. 3. 
jin tjirgje; koken (van de brandi ng, de 
zee). De brauning spulke, de branding 
kookte. --> katje. Grau spulke it watter 
om us greeuwn heer, grauw spookte de 
zee rondom onze grond (d.w.z. Schier
monnikoog). 

st, [st] interj . St! ; st !, sst !, stil ! 
staach, [sta:x] (met korte [a] alleen in 

ieuwrstach) S.Jll., stagen [sta:gen]. 
Staach ; stag, touw of kabel ter onder
steuning van de Jllast. 

staaf, [sta:t] S. Jll ., staven [sta:ven]. Stêf; 
staaf. --> stóve. 

staak, [sta:k] s.f. & s. m., stake (als s.f.) , 
staken (als s.Jll. ). Staak; staak, lange 
stok. --> banestaak. 

staal, [sta: l] s.n. , stalen. Staal; staal, mon
ster. --> staa/tjen. 

staal, [sta: l] S.Jll. , sta/en. Bûth us; stal, ge
bouw dat tot verblijf van vee dient. # De 
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beesten fan 'e - helje, de koeien van stal 
halen . Beesten op ('e) - hawIVe, satte, 
koeien op sta l hebben , zetten . De beesten 
staie op ('e) -, de koeien staan op stal. 
(De) - rûkke , de stal r uiken, vl ugger be
ginn en te werken, als men merkt dat men 
bijna klaar is. --> beestestaal. 

'staalbezem, S. Jll . StälbiezeJll ; stalbezem. 
--> streeuwntbezem. 

staal 'daar, s.f. Bûthusdoar ; staldeur. 
'staaldong, S.Jll. Stäldong; stalmest (van 

koeien). - , dong. 
'staalfuerje, v. StälfuOIj e; het op stal 

staande vee, inz. koeien, met groenvoer 
voederen. 

'staalje, [sta:lje] (de stam verschijn t met 
korte [a] a ls eerste lid van de samen
stelling stalwaun) v. , stale, stale. Stälje; 
stallen, op stal zetten, brengen, bergen 
(van vee) . De beesten -, de koeien stal
len, op stal zetten. l à kinne hier fj itsich 
beesten -, zij kunnen hier veertig koeien 
stallen, op stal hebben, bergen. 

'staalkaart, S. Jll . Stalekaart ; staa lkaart. 
'staalt jen, [sta: ltjen] s.n., staaltjes [sta:l

tjes]. Staaltsje; staaltje, blijk. Dat wie in -
fan syn kinnen, dat was een staaltje van 
zijn kunnen. Der kin er meuje staaltjes 
fan f ertóle, daar kan hij mooie staaltjes 
van vertellen. --> staal. 

'staalwaun; 'stalwaun, [stal]-; s. n. "' . 
Fûgelnet; installati e bestaande uit een 
tussen lange stokken bevestigd valnet, 
het staalwaunsnat, voor het vangen van 
vogels (de stokken werden op zolder 
opgeborgen; de kleine ronde gaten waar
door zij naar binn en werden geschoven, 
vindt Jllen soms nog in de gevel van het 
tradi tionele Schiermonn ikoger woonhuis, 
vgl. gevelsgat; vgl. Ned. stal(t)net 'groot 
wijdmazig net dat aan het strand rechtop 
boven water aan palen wordt opgesteld 
(om er zeevogels in te vangen)'; ook 
voor: het valnet all een . 

'staalwaunsnat, s. n. "' . Fûgelnet; vogel net 
(als onderdeel van het staalwaun.) . 

'staander, [sta: nder]; 'stander, [stander] ; 
s. m., -s. Standert; staander, naam voor 
de met de vlakke zijde naar boven lig
gende bikkel van het bikkel spel of deze 
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zijde zelf. ' eske, gat, stajke. 
staar, [sta:r] s.m. Staar ; staar, bepaalde 

oogziekte. 
staareh, [sta :rx] s. m. , sraargen [sta:rgen]. 

Stark, star(r)ing; staar, spreeuw. ' jong
kont, protter. 

'staareigje, V., --> stareigje. 
'staargemat, [sta :rge]- ; 'stargemat, [star

ge]-; s.m. Nêstkastke foat prottel's; nest
kastje voor spreeuwen; ook voor: preeu
wennest. ' prollersnasr. 

'staarje, V., ' srare. 
staars(d(e», - , srare. 
'staasje, [sta:sje] s. m. Staasje; staatsie, 

pracht, praa l. 
'staasjejild, s. n. Staasjej ild ; statiegeld. 
staat, [sta:t] s.m., staren. Stjit; stoot, 

tomp, stevige duw. Fikse staren, stevige 
stoten. 

staat, [sta:t] s.m. <zeldz.>. Steat; staat, 
pracht, lui ster. --> statici/. 

'staatblak, s. n. Stjitblok; stootblok. 
staa'tsjon, [sta:tsjon] s. n., -s. Stasjon ; sta

tion. 
'stadich, [sta:dex] adj. & adv., stadiger 

[sta:deger] , -sr. <Fr.:> Stadich.l. ge
stadig, gestaag, staag, aanhoudend. 2. 
langzaam. - , launsum. 

'stadichoon, adv. Stadichoan- langzamer
hand, stil aan, allengs, van lieverlede. -
lVedt it tjoster, langzamerhand wordt het 
donker. - , stilaan. 

staf, [staf); stof, [stof) ; s.m., -fen (alleen in 
bet. 1). Stof(fe); stof. 1. materiaal ; weef
sel. 2. onderwerp van een geschrift of 
rede. # Kots fan - wazze, kort van stof 
zijn , weinig woorden gebruiken, iets in 
beknopte vorm bespreken , vertellen. 
Lang fan - wazze, lang van stof zijn, veel 
woorden gebruiken, iets uitvoerig bespre
ken, vertellen. 

staf, [staf) ; stof, [stof) ; s.n. Stof; stof, licht 
en droog vuil. --> tueh. 

staf, [staf] s.m., -fen. Stêf; staf, houten stok 
(als steun bij het gaan; ook als teken van 
gezag, macht, waardigheid) . - , stove. 

staf, [staf) ; stof, [stof) ; adj ., -fer, -st. Staf; 
traag, suf. - fan sliep, traag, suf van 
slaap. --> stoof 

'stafbril, s.f. Stofbril ; stofbril. 

stain 

'stafdóek, s.m. Stofdoek; stofdoek. 
'stafdóekkóer, s.m. Stofdoekkuorke; stof

doekenmandje. 
starfeerje, [stafl .erje] v., staffe re, staffere. 

Stoffearje; stofferen. 
'staffewinkel, [stäfe]- s. m. Stoffewinkel; 

stoffenwi nkel. 
'staffieh, [stäfex] adj ., staffiger [stäfeger] , 

-st. Stoffich ; stoffIg. 
'statjas, s.m. Stofjas; stofjas. 
'stafje, [stafje] v. , ik stafje, dà stof este 

[st::J:fes te] , hy stofe [st::de] , w)', j e, ji/l7-
me, jà srafje; stofe, stofe. Stofje; stoffen . 
- , srofer. 

'stafke, [stafke] s. n. , -s. Stovert; naam voor 
de met de bolle, stompe zijde naar boven 
liggende bikkel van het bikkelspel of 
deze zijde zelf. --> eske, gat, sraander. 

'stafnast, s.n. Stofnêst; stofnest. 
'stafryn, s. m. Stofrein ; stofregen , mj st

regen. - , matr)'n, steeulVryn. 
'stafryne, v. , stafrYllde , srafrynd. Stof

reine; stofregenen. --> matry ne, miggelje, 
steeulVryne. 

'stafsóge, v., srafsûgde, srafsûgd. Stofsûge; 
stofzuigen. 

'stafsóger, -[sü:ger] s.m., -s. Stofsûger; stof
zuiger. 

stai(e), - , srain. 
'stai-yn-'e-'wooi, s.m. (alleen voorkomend 

met het art. in). Stan-yn-'e wei; sta-in-de
weg. 

stain, [stain] onregelm.v., ik stai [staiJ, dà 
stiesre [sti.este], hy stie [sti .e] , wy, je, 
jimme, jà staie [staie] ; stûeeh [stü.ex] , 
srien [sti .en]. Stean ; staan. Hy most -, hij 
moest staan , er was geen zitplaats (meer) 
voor hem. De Inlzen staie hail yn 'e dû
ne, de huizen staan balf in de duinen , de 
huizen zijn balf in de duinen gelegen. De 
som stie op it bûes, de som staat op het 
bord, is op het bord geschreven. It stûeeh 
yn 'e krant, het stond in de krant, het was 
in de krant te lezen. Der stie lVenieh war
ter, daar staat weinig water, de water
diepte is daar gering. Der stûeeh in 
hezzen wiin , er stond, waaide een harde 
wind. Der stie in stann, er staat een 
storm, het stormt. Syn eigen staie jlau, 
zijn ogen staan flauw, zijn ogen hebben 
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een flau we uitdrukking. Syn gesicht 
stuech fe rtrietich, zijn gezicht stond ver
drietig, zijn gezicht had een verdrietige 
uitdrukking. Dà klaine sta ie dy gued, die 
kl eren staan je goed, die kl eren flatteren 
je, die kleren passen goed bij je. Raid stie 
hier batter dal! brun , rood staat, past hier 
beter dan bruin . # - blieuwe, gain, blij
ven, gaan staan. It fuel net mooi om - to 
blieuwen, gain , het viel niet mee te blij
ven, te gaan staan. /r beest stuech to 
beren yn 't laun, de koe stond te loeien in 
de wei . /t beest het yn 't laun stien to be
ren, <Fr.> de ko hat yn it län sti en te bal
ten ; de koe heeft in de wei staan loeien. 
Ik leeuw, dat it beest yn 't laun stien het 
to beren, <Fr.> ik leau dat de ko yn it län 
stien hat te balten; ik geloof dat de koe in 
de wei heeft staan loeien. It teeuw stie to 
knappen, het touw staat op knappen, het 
touw staat op het punt te kn appen. Wat -
liete, iets laten staan. Liet - (jan) ... , laat 
staan (van) ... , en ... al helemaal niet. 
Meurn post it ûs net, liet - (jan) fandei, 
morgen past het ons niet, laat staan (van) 
vandaag, en vandaag al belemaal niet. 
Dy stainde haude, zich staande houden , 
overeind blijven (Jett. en fi g.). - af fale 
mooi, staan of va llen met, cruciaal afhan
gen van. Syn mooiwerking stie af faalt 
oles mooi, met zijn medewerking staat of 
valt alles, alles bangt cruciaal van zijn 
medewerking af. Wat hiene se 't derby -I, 
wat zagen ze eruit! - feur ... , staan voor 
.. . , te maken hebben met ... Wy staie ne 
feu r in lastich feit , wij staan nu voor een 
lastig feit , wij hebben nu met een lasti g 
feit te maken. Ho stie it mooi ... ?, hoe 
staat het met ... ?, in welke toestand, in 
welk stadium verkeert ... ? Ho stie it mooi 
de daar?, hoe staat het met de deur (is 
deze bijv. op slot)? Ho stie it ne mooi dat 
plan ?, hoe staat het nu met dat plan?, in 
welk stadium verkeert dat plan nu? Dat 
stie oon dy, <Fr.> dat stiet oan dy; dat 
hangt van jou af. Seze wer't it op stie, 
zeggen waar het op staat, ronduit zijn 
mening kenbaar maken. It stuech derto, 
het leek heel wat. Ik stai dy fint net, ik 
heb bet niet op die kerel (staan), ik ver-
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trouw die kerel niet. Jo stie him wal, 
<Fr.> hja sti et him wol; zij is wel tegen 
hem opgewassen, zij kan hem wel aan. 
--> groot, wier. 

'stainjild, s. n. Steanjild; staangeld, stageld. 
'stainplaats, s.m. & s.f. Steanplak, stän

plak; staanplaats. 
'staipel, [stal pal] s.m., -s. Steapel; stapel, 

hoop. In - bûeken, heeuwt, planken, 
schriften, spylgued, een stapel boeken, 
hout, planken, schriften, speelgoed. # In 
schip op - satte, een schip op stapel zet
ten, aan een schip beginnen te bouwen. 
In schip fan - rone /iete, een schip van 
stapel laten lopen, een schip te water la
ten. Te hes fan - rone, te hard van stapel 
lopen, iets te onstuimig aanvatten, zich 
overhaasten. 

'staipelje, [stalpalja] v. , staipele, staipele. 
Steapelje; stapelen. Stinnen opineeulVr -, 
stenen op elkaar stapelen. 

stait, [stalt] s. m. Steat; staat, gesteldheid, 
toestand. It hûs is yn gûj e, sjochte -, het 
huis is, verkeert in goede, slechte staat. # 
Gued yn - wazze, in goede gezondheid 
verkeren, goed gezond zijn. Yn - wazze 
om ... , in staat, bij machte zijn (om) ... 
len yn - stelle om ... , iemand in staat, in 
de gelegenheid stellen (om) ... - met j e op, 
staat maken op, rekenen op. 

stak, [stäk] s.m., -ken. Stek; steek, brei
steek, naaisteek. # /n - fyn dwaan, bordu
ren. - , borduelje, fyn latterje, latterje. In 
- fale /iete, een steek laten vallen, een 
domheid begaan . 

'stakaud, [stak]- ; 'stokaud, [stok]-; adj. 
Stokäld; stokoud. 

'stakdoof, [sta9]-; 'stokdoof, [st09]-; adj . 
Stokd6f; stokdoof. 

'stakdweil, [Sta9]-; 'stokdweil, [st09]-; s.m. 
Stokdweil ; stokdweil, zwabber. --> swab
ber. 

'stake, [sta:ka] v. , staakte, staakt. Stake; 
staken. 

'stakelfjuer, s. n. Stakelfjoer; stakelvuur. 
'stakelje, [sta:kalja] v., stakele, stakele. 

Stakelje; stakelen, lichtsignalen geven 
met een fakkel of toorts. 

'stakeljiet, s. n. Stakelljocht; stakellicht. 
'staker, [sta :kar] s.m., -s. Staker; staker. 
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'stakfarve, [stak]- s.m. Stokferve; stopverf. 
- } stopfarve. 

'stakfisk, [stak]- ; 'stokfisk, [stok]-; s.m. 
Stokfisk; stokvis. -> beuke. 

'staking, [sta:klg] s.m., -en. Staking; 
staking. 

'stakke, [stake] v. , stakte, stakt; 'stokke, 
[stoke] v., stokte , stokt. Stûkje; stokken, 
haperen, blijven steken. De azem stakte, 
de adem stokte. # leuwr de fuet -, dron
ken zijn . -> hekje, stukke. 

stak ken, -> stook. 
'stakker, [staker] s.m. , -s. Stakker(t); 

stakker, stakkerd, stumper. 
'stakkerich, [stäkerex] adj . & adv. Stak

kerich ; stakkerig. 
'stakraamt, [stäk]-; 'stokraamt, [stok]-; s.n. 

Stokramt; lamoen, di sselboom met twee 
armen waartussen het paard ingespannen 
wordt. -> span. 

'stakreus, [stak]- ; 'stokreus, [stok]- ; s.f. 
Stokroas; stokroos. 

'stakstiif, [stak]- ; 'stokstiif, [stok]-; adj. & 
adv. Stokstiif; stokstijf. 

'statten, [stalten] s.plur. In : Op - satte, op 
stelten zetten, in beroering brengen. -> 

stelt. 
'stalwaun, s.n., - } staalwaun. 
stam, [stam] s.m. , -men. Stam(me); stam. 

1. het (zichtbare) deel van een boom 
vanaf de wortel tot aan de takken. 2. dat 
deel van een woord dat overblijft na weg
neming van de buigings- en afl eidings
uitgangen. 3. geslacht, de gezamenlijke 
personen die uit één stamvader zijn 
voortgesproten. 4. volksstam. De tuelve 
-men f an Israël, de twaalf stammen van 
Israël. # In - iepels, <Fr.> in stam ier
pels; zoveel aardappelen als uit één aard
appelplant voortkomen. - } stammel. Der 
liegen twa stam iepels, daar lag de op
brengst van twee aardappelplanten. 

'stambaim, s.m. Stambeam; stamboom. 
'stambane, s.plur. Stambeane, stambean-

tsjes; stambonen, stamboontjes. 
'stambuek, s.n. Stamboek; stamboek. 
'stamfader, s.m. Stamfaar; stamvader. 
'stamgast, s. m. Stamgast; stamgast. 
'stamhauder, -[ha.!;lder] s.m. , -s. Stam-

hal der; stamhouder. 

standaard 

'stamkaa r t, s.m. Stamkaart; stamkaart. 
'stamkruech, s.m. Stamkroeeh ; stamkroeg. 
'stamme, [stame] v., stamde, stamd. Stam-

je; stammen. # - fan , stammen van. -> 

oofstamme. 
'stammei, [stamel] s. m. , -s. 1. Stom

meltsje, stommeleintsje; stompje. Aude -s 
fan kiizen, tandstompjes, stompjes van 
oude, afgebrokkelde tanden of kiezen. 2. 
In : In - iepels , <Fr.> in stam ierpels; zo
veel aardappelen als uit één aardappel
plant voortkomen. -> stam. 

'stammerje, [stamerje] v., stammere, stam
mere. <Fr. :> Stammerje. 1. stamelen, ge
brekkig sprekend uitbrengen. 2. stotte-
ren. 

'stampe, [stampe] v. , stampte , stampt. 
Stampe; stampen. (Moo i de foet) op 'e 
greeuwn -, (met zijn voet) op de grond 
stampen , zijn voet met kracht op de 
grond neerzetten (zodat het luid klinkt) . 
- } trafte. De mesynes stuegen tb -n, de 
machines stonden te stampen , de machi
nes stonden dreunend te stoten en te 
schokken. De beut begoonfreeslik tb -n, 
de boot begon vreselijk te stampen, te 
heien , loodrecht op de lengteas op en 
neer te gaan (waarbij de boeg diep in de 
golven steekt). 

'stamper, [stamper] s.m. , -s. Stamper; 
stamper. 1. werktuig waarmee men iets 
fijnstampt. In fi izel mooi in -, een vij zel 
met een stamper. 2. het vrouwelijke or
gaan van een bloem, dat na de bloeitijd 
tot vrucht uitgroeit. 

'stampfol, adj . Stampfol ; stampvol, bom
vol, boordevol , propvol, stikvol, tjokvol. 
- } graotfol, ooifol, ophaipje, opheffende, 
stiiffol, tjokfo l. 

'stampfóetje, v. Stampfuotsje; stampvoe-
ten. 

'stamppoot, s.m. Potiten; stamppot. 
'stamreus, s.f. Stamroas; stamroos. 
'stamtafel, s.f. Stamtafel ; stamtafel. 
stand, [stant] s. m., -en [standen]. Stan; 

stand. # Yn - haude, in stand houden. Tat 
- bringe, tot stand brengen . De - fan sa
ken, de stand van zaken. Syn - ophaude, 
zijn (maatschappeljjke) stand ophouden. 

'standaard, [standa:(r)t] s. m. Standert; 
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standaard. 
'standbeeld, s.n. Stänbyld ; standbeeld. 
'stander, [stander] s. m., -s. Stander; stan

der, staander. 
'stander, s.m ., } staander. 
stand'fastich, -[fästex] adj . & adv. Stän

fêstich ; standvastig. 
'standjen, [stantjen] s.n. « ed.), standjes 

[stantjes]. Utskuorring, fodskuorring; 
standje, uitbrander. -> rabbelemint. 

stang, [sta1)] s.m., -en. Stange; stang, (me
ta len) staaf. # len op - jeie, iemand op 
stang jagen, rijden , iemand boos, kwaad 
maken . 

stank, [staJ]k] s.m. Stank; stank. # - feur 
tank, stank voor dank, ondank in plaats 
van (verdiende) dank . 

'stanken, [sta1)ken] adj . Stjonkend; stin 
kend (t.g.v. bederf en rotting). -e ooien, 
stinkende, bedorven eieren. -> stjonke, 
st jonken. 

stank (en), - } stjonke. 
stap, [stap] s.m. , -pen. Stap; stap, pas, 

schrede. Hy hie nach maar in pair -pen 
dien, af ... , hij had nog maar een paar 
stappen gedaan , hij was nog maar net op 
weg, of ... Dat is syn -, dat is zijn stap, 
dat is zijn (herkenbare) manier van lo
pen. # Op - (gain, wazze), op stap (gaan, 
zijn). De aiste - satte, de eerste stap 
doen, de eerste poging (tot iets) doen. In 
- fierder gain, een stap verder gaan. In 
gatten -, een grote, hele stap, een be
langrijke besli ssing. De - deryn satte, 
<Fr.> de stap deryn sette; met vlugge 
stap (beginnen te) lopen . Wy motte in -
hezder rone , wij moeten een stapje vlug
ger, sneller lopen. - } utstapjen. 

'stapfarve, s.m., -> stopfG/ve. 
'stapfuets, -[fu .ets] adv. Stapfoet(s); stap-

voets. 
'stapjen, s. n., - } stopj en. 
'stapjiet, s. n., -> stopjiet. 
'stapkuer, s.m., -> stopkuer. 
'stapneld, s.f. , - } stopneld. 
'stappe, [stape] v., stapte, stapt. Stappe; 

stappen. # Dà 1I10ste der maar ieUlVr 
hanne -, je moet er maar overheen stap
pen, je moet dit maar op de koop toe 
nemen. -> hone, stippe. 
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'stappe, v., -> stapje. 
'stappel, [stapel]; 'stoppel, [stope l]; s.m. , 

-s. Stoppel; stoppel. 
'stappelbes, s.n. Stoppelbw-d; stoppelbaard. 
'stappelieh, [stapelex] adj . Stoppelich ; stop

pelig. 
'stappellaun, s. n. Stoppellän: stoppelland. 
'stappelrieuw, s.f. Stoppelriuwe; stoppel-

hark. 
'stapstreep, s. m., -> stopstreep. 
'staptrein, s.f. , - } stoptrein. 
star, [star] adj . & adv. <zeldz.>. Strak, stiif; 

star. 
'stare, [sta :re] v. , staarsde [sta:zde] , 

staars(d) [sta: s(t)]; 'staarje, [sta:rje] v., 
stare, stare. Stoarje; staren. 

'stareigje, [star]-; 'staareigje; v. Stoar
eagje; starogen, staren. -> stiereigje. 

'stargemat, s.m., -> staargemat. 
stark, [stark] adj. , -er, -st. Sterk; sterk. In 

-en mater, een sterke, krachtige motor. In 
-en streum, een sterke, krachtige stroom. 
l à mot -ere medesynen hawwe, zij moet 
sterkere, kracht iger medicijnen hebben. 
It ys is -, <Fr.> it ii s is sterk; het ij s 
houdt. -e kafje, tee, sterke koffie, thee, 
met weinig water afgetrokken koffie, 
thee. -e bûtter, sterke, ranzige, garstige 
boter. - } trang. - rukke, sterk, (onaange
naam) scherp ruiken, geuren . In - fer
treeuwen, een sterk, diep vertrouwen. In 
- fer/wa l, een sterk, kras verhaa l. Dat is 
-, dat is sterk, kras. Ik rwyfelje - aan syn 
wezzen, ik twijfel sterk, in hoge mate aan 
zijn woorden . Dat wes is - feraudere , dat 
woord is sterk, erg, zeer verouderd. # Sà 
- as in hynjer, zo sterk als een paard . Ik 
met j e my -, dat ... , ik maak mij sterk, ik 
geloof stellig, dat ... -> drank, ynhaulen, 
lVatter. 

'starkens, [starken(t)s] s.m. Sterkens; sterk
heid . De - fan 'e butter, de sterkh eid, 
ransigheid, ranzigheid van de boter. 

'starkje, [starkje] v. , starke, starke. Sterk
je; sterken. len -, iemand sterken (in 
moreel opzicht). 

starm, [starm] ; storm, [storm]; s.m., -en . 
Stoarm ; storm . Der stie in -, er staat een 
storm, het stormt. In fu llen -, een felle, 
hevige storm . In swieren -, een zware 
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storm. ---> flygend, wooie. 
'starmachtich, -[axtex] adj . Stoarmich ; 

stormachtig . - weer, stormachtig weer. In 
starmachtigen nacht, een stormachtige 
nacht. It bleeuwn -, het bleef stormach
tig. ---> srannich. 

'starmbal, S. 01 . Stoarmbal; stormbal. 
'starmdaar, s.f. Stoarmdoar; stormdeur. 
'starmfakke, s. m. Stoarmfok; stormfok. 
'starmfieuwl, s.m. Albatros; stormvogel , 

albatros. 
'starmflued, s.m., ---> srarmsflued. 
'starmich, [starmex] adj . Stoarnüch; stor

mig. - \Veer, stormig weer. In stannigen 
jaune, een stornüge avond. It blieuwr 
maar -, het blijft maar stornüg. - , starm
achtich. 

'starmje, [starmje] v. , starme, srarme. 
Stoarmje; stormen . 1. zeer hard waaien. 
Ir starme , het stormt. 2. onstuimig en 
vlug lopen . Hy starme de daar ut, hij 
stormde de deur uit. De ben srarmen op 
al it lekkers oof, de kinderen stormden 
op al het lekkers af. 

'starmklak, s. f. Stoarmklok; stormklok. 
'starmnacht, s.m. Stoarmnacht; storm

nacht. 
'starmsflued, [starm(p)s]-; 'starmflued; s.m. 

Stoarmfloed; stormvloed. 
starms'weer, [starm(b)z]-; 'starmweer; s. n. 

Stoarmwaar; stormweer. It is -, het is 
stormweer, het stormt. By, mooi -, bij , 
met stormweer, tijdens een storm. 

'starmweer, s. n. , ---> starmsweer. 
'starmwiin, s.m. Stoarmwyn; stormwind. 
'state, [sta :te] v. , staarte, staar. Stjitte; sto-

ten , stompen , duwen. # - op, stoten op. 
'Staten, [sta:ten] s.plur. (alleen voorko

mend met het art. de). Steaten ; Staten, 
Provinciale Staten. 

'statich, [sta:tex] adj. & adv. Steatlik; sta
ti g. 

sted, [stf: t] s.m., sreden [ste:den] . Stêd; 
stad. De hele -, de hele stad, alle inwo
ners van de stad . # Nooi - (tà) , <Fr.> nei 
stêd ta ; naar de stad (in een context 
waarin dit als de bekende en vertrouwde 
stad geldt) . 

'steddelje, v., ---> sterrelje. 
steden, ---> sted, stee. 

steekbetel 

sted 'hós; steds 'hós, [stf:ts]- ; s.n. Sted(s)
hûs; stadhui s. 

steds, [stf:ts] ; stedsk, [stf: tsk]; adj . & adv. 
Stedsk; stads, steeds. 

'stedsben, [sffidz]- s.n. Stedsbern ; stadskind. 
steds'hós, s. n., ---> sredhûs. 
stedsk, adj . & adv., ---> steds. 
stee, [ste:] s.n. , -ën, sreden [ste:den]. 

Stee(d); stede, stee, plek, plaats. 
stee, [ste:] s.n. , -ën, steden [ste: den]. 

Steed; (plek met) hoofdzeer, favus. # Se
re -ën op 'e hóle hawwe, <Fr.> steden op 
'e holle hawwe; (last van) hoofdzeer, fa
vus hebben . 

steeeh, [ste:x] adj . <zeldz.>, steger [ste:
gaf] , -st. Steeeb ; steeg, stug, koppig . ~ 
kappich. 

'steefast, adv. Steefêst; steevast. 
steek, [ste:k] s. m. , steken; stiik, [sti :k] s.m. 

<zeldz.> (alleen in bet. 1), -en. Stek (in 
bet. 1 en 2), steek (in bet. 3 en 4); steek. 
1. keer dat men steekt of gestoken wordt. 
---> megesteek, steekbetel. In - fan pyne, 
een steek van pijn , een kort gevoel van 
pijn. 2. bepaald soort knoop in een touw. 
---> krussteek, pailsteek. In hailen -, een 
halve steek. ---> hailsreek. Twa haile ste
ken, twee halve steken . 3. punthoed met 
een aan weerszijden of op drie plaatsen 
opgeslagen rand. De - fan de dumde , de 
steek van de dominee. - , dumdesteek. 4. 
in : Yn 'e - !iere, in de steek laten , verla
ten , aan zijn lot overlaten . Ien yn 'e - !ie
te , iemand in de steek laten. Myn kinnis 
lat my hier yn 'e -, mijn kennis laat nüj 
hier in de steek, dit weet ik niet. # Ien in 
- eeuwnder watter jaan, iemand een steek 
onder water geven , iemand in bedekte 
termen een schimpscheut geven , een ver
wijt maken . Gin - luwde, geen steek hou
den, niet opgaan, niet bestand zijn tegen 
serieuze kritiek (van een redenering). 
Gin -, geen steek, in het geheel nietes). Ik 
wet der gin - fan (oof), ik weet er geen 
steek, helemaal niets van. It kin my gin -
schele, het kan me geen steek, helemaal 
niet schelen . Dat jeeuwt dy gin -, dat 
geeft je geen steek, daar ben je absoluut 
niet mee geholpen. 

'steekbetel , s.m. Stekbe(i)tel ; steekbeitel. 



steeuwe 

'stee uwe, [stf:. !cle] V. , steeuwde, steeuwd. 
Stowe; stui ven. 1. zich snel voortbewe
gen op een luchtstroom (van een fijne 
stof of van een menigte kleine voorwer
pen ). -> wiskje. It saun, de snie steeuwde 
m)' yn 'e eigen, het zand, de sneeuw stoof 
ITlij in de ogen . De biedden binne op in 
bilte steeuwd, de bladeren zijn op een 
hoop gestoven . It steeuwt hier, het stuift 
hier, er vli egt hier veel stof rond. By in 
f erkaiping steeuwt iens bûel nooi ale 
kaunten ût, bij een openbare verkoping 
belanden je spullen her en der. 2. vlie
gen, zich met grote snelheid voort
bewegen. De ben steeuwden bedaar, de 
kinderen stoven, vlogen naar buiten . 

'steeuwe, [stf:.!cle] v. , steeuwde, steeuwd. 
Stowe; stouwen , stuwen, (dicht opeen) in 
een ruimte bergen (i nz. van een lading in 
een schip). 

'steeuwer, [stE. !cler] s.m. , -s. Snjitsje rein ; 
regenbuitje (vgl. Fr. stower 'motregen'). 
In - matryn, een beetje motregen. - , 
sjeeuwer. 

'steeuwmal, s.n. Sto(f)moal; stuifmeel. 
'steeuwryn, s.m. Storein; stofregen, stuif

regen , mistregen. -> matryn, stafryn. 
'steeuwryne, v., steeL/wrynde, steeuwrynd. 

Storeine; stofregenen. - , matryne, mig
gelje, stafryne. 

'steeuwsaun, s.n . Stosan; stuifzand. 
'steeuwsel, [stE. !clse l] s. n. Tsjêf; kaf, afva l 

van gedorste korenaren . - , kaf 
steeuwt, [stE.!clt] adj ., -er, -st. Dryst (in bet. 

1), ûndogens (in bet. 2); stout. 1. stout
moedig, kloek, vermetel. 2. ondeugend. 
-> schuen. 

'steeuwtens, [stE.!clten (t)s] s.m. Drystens 
(in bet. 1), ûndogensheid (in bet. 2); 
stoutheid. 1. stoutmoedigheid, kloekheid, 
vermetelheid. 2. ondeugendheid. 

'steiger, [stE.l ger] s. m., -s. Ste(i)ger; stei
ger. 1. constructie langs een oever die tot 
aanlegplaats van vaartuigen dient. 2. 
constructie die tijdelijk opgericht wordt 
bij het bouwen of herstellen van huizen 
en gebouwen. 

'steigerje, [stE.igerje] v. , steigere, steige
re. Ste(i )gerje; steigeren (van een paard). 

'steigerje, [stE.igerje] v. , steigere, steige-
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re. Ste(i)gerje; steigeren, een steiger bou
wen, oprichten . 

steil, [stE. il] adj. & adv., -(d)er, -st. Steil ; 
steil. In -en trap, een steile trap. De lei
ers stie to -, de ladder staat te steil. -> 

air. 
steil (en), -> state. 
'steilte, [stE .llte] s.m. , -no Steilte; steilte. 
stein, [stE. ln] s. m. & s.f. , -eo Stirn (s), stjir-

ring; stern . -> eich. 
'steinooi; 'steinsooi, [stE:.jn(d)z]-; s.n. Stirn

ze-aai ; sternenei . 
Steins'dtine, [stE.jn(d)z]- nom.prop. Stirns

dunen ; Sternduinen, benamjng voor een 
groep duinen waar veel sternen nestelen. 

'steinsooi, s.n. , -> steinooi . 
stek, [stEk] s. n. , -ken. Foartuntsje, eftertun

tsje; voortuintje, achtertuintje (omgeven 
door een hek, stek, staketsel); ook voor: 
(door een hek, stek, staketsel omgeven) 
schoolplein. Om it - stie in leen, om het 
voortuintje, achtertuintje, schoolplein 
staat een hek. -> laatstek, schuelstek. 

stek, [stEk] s. m., -ken. Stekkeling; stek, 
loot. 

stek, [stEk] adv. Skjin ; geheel en al, volko
men (a lleen in combinatie met ton
ieL/Wil). - tonieuwn wazze, <Fr.> skjin 
tenein wêze; afgeleefd zijn ; volkomen 
versleten zijn. Jo aud is - tonieuwn, die 
oude vrouw is afgeleefd. Dy kreukier, jo 
fyts, dy sak is - tonieuwn, die kruiwagen, 
die fiets , die zak is volkomen versleten. 

'stekeblyn, [ste:ke]- adj. Stökblyn; steke-
blind. 

steke(ste), -> stikje. 
'stekje, v., -> stekke. 
'stekke, [stEke] v., stekte , stekt; 'stekje, 

[stEkje] v. <zeldz.>, stekke, stekke. Stek
je; stekken (van pl anten). 

'stekker, [stEker] s.m. , -s. Stekker; stekker, 
steekcontact (voor electrici teit). 

steks'daar, [StEgZ]- s.f. Stekje; draaibaar 
hekje in het hek rondom het voor- of 
achtertuintje. 

stel, [stEl] s. n., -len, -Ie <zeldz.>. Stel ; stel. 
1. (enig specifiek doel djenend) samen
stel van versch i llende onderdelen; in 
deze bet. alleen voorkomend als tweede 
lid van een samenstelling, zie: drumstel, 
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eeuwndersrel, ràsrel, rreinstel, waaskstel. 
2. kooktoestel. - , gasstel, pytrumstel. l à 
kóke nach op in aud -, zij kookt nog op 
een oud stel. 3. geheel van bij elkaar ho
rende zaken. In - bueken, klaine, een stel 
boeken, kleren. 4. paar, span. In - ben, 
hynjers, een stel kinderen, paarden. In -
op 'e kast, een stel pronkvazen, pu llen op 
de kast. -> stelt. 

'stelle, [stele] v., stelde, steld. Stelle; stel
len. Stel dat der oorloch komt, stel, on
derstel, gesteld dat er oorlog komt. (Ien) 
in fraach -, (iemand) een vraag stellen. # 
It gued - kinne, het goed kunnen stellen, 
tamelijk bemiddeld zijn . It gued mooi ien 
- kinne, het goed met iemand kunnen 
stellen , rooien , vinden , goed met iemand 
overweg kunnen . It - mafte mooi, sonder 
... , het moeten stellen met, zonder ... , het 
moeten zien klaar te spelen met, zonder 
... Heel wat mooi ien tà -n halVlVe, heel 
wat met iemand te stellen hebben , heel 
wat last van, moeite met iemand hebben . 

, belang, prys, pruef. 
stelle, ' stel. 
'stelling, [steIlI)] s.m., -en. Stelling; stel-

ling. 
'stelregel, s. m. Stelregel; stelregel. 
'stelsel, [stel sel] s.n., -s. Stelsel; stelsel. 
stelt, [stelt] s.m. , -en. <Fr.:> Stelt. 1. stelt, 

elk der van een dwarshout voorziene sta
ken waarop men kan lopen. Op -en rone, 
op stelten lopen. -> steltrone. 2. pronk
vaas, pul. - , stel. # Op -en sa fte, op stel
ten zetten, in beroering brengen . - , stal
ten. 

'steItrone, v. Steltrinne; op stelten lopen. 
De ben binne aan it -n, <Fr.> de bem 
binne oan it steltrinnen ; de kinderen lo
pen op stelten. - , stelt. 

'sterrelje, [st8relje] v., sterrele , sterrele; 
'steddelje, [st8delje] v. <zeldz.>, stedde
Ie, steddele . Stoartelje, stoarrelje; strom
pelen, gebrekkig lopen, telken s struike
lend voortgaan. - , hobbelje, knoffelje, 
strompelje, tjolve. 

'sterrelje, [st8relje] v., sterrele, sterrele. 
Krokje; licht sneeuwen . Ir sterrele, het 
sneeuwt li cht. - , snustelje. 

'sterveling, [st8rve lÛ]] s.m. « Ned.). In : 

steuke 

Gin -, geen sterveli ng, geen mens, nie
mand . Der lVie gin -, er was geen ster
veling, geen mens, niemand. ' storve. 

stets, [St8tS] s.m. , -el!. Sturt; staart. Mooi 
de - slaan, swooie, kwispelen (van een 
hond). It hynjer tilde der de - op, het 
paard tilde daar (ineens, plotseling) zijn 
staart op (om zijn behoeften te gaan 
doen); vandaar ook: het paard deed daar 
zijn behoeften. De kat tilt oon 'e -, de kat 
tilt zijn staart op, de kat moet zijn 
behoeften doen, de kat moet wat. Deze 
hezze lViin is de - fa n in orkaan, deze 
harde wind is de staart, het overblijfsel 
van een orkaan. It hier yn in - hawwe, 
een staart, haarvlecht hebben, het haar in 
een staart dragen. De laste -en opswylje, 
de laatste restjes hooi met de hooihark 
bijeenhalen . ' stetsslVylje. De Stets, de 
zuidwestelijke punt van het eiland 
Schiermonnikoog. ' kap-en-stetsje, oof
druppe. 

'stetsbeu, s.f. Stjalprein, goat (wener); stort
bui . 

'stetsbonke, s.m. Sturtbonke; staartbeen. 
'stetse, [st8tse] v., stetste, stetst. Stoarte, 

sturte; storten . ' trien. 
'stetsfeer, s.f. Sturtfear; staartveer. 
'stetsfm, s. f. Sturtfin ; staartvin . 
'stetsklak, s. f. Staasjeklok; staartklok. 
'stetsryn, s. m. Stjalprein , stjalpige rein ; 

stortregen. 
'stetsryne, v., stetsrynde , stetsrynd. Stjal

p(er)ich reine; stortregenen. 
'stetssee, s. m. Stoartsee, sturting; stortzee. 
'stetsswylje, v. Sturtswylje; de laatste rest

jes hooi met de hooihark bijeenhalen. Wy 
motte na eh even - en dan binne wy klair, 
wij moeten nog even de laatste res tjes 
hooi bijeenhalen en dan zijn wij klaar. 
stets. 

steuf, [stö:fJ s.f. , steuve [stö:ve]. Stove; 
stoof. -> wairm. 

'steufpör, s.f. Stoofpar; stoofpeer. 
'steuke, [stö:ke] onregelm. v., ik steuk, dà 

stuksfe [stökste], hy stukt [stökt] , lVy, j e, 
j imme, jà steuke; stukte [stökte] , stukt. 
Stoke; stoken. In fjuer, de kachel -, een 
vuur, de kachel stoken, doen branden (en 
brandende houden) . Heeuwt, kóle, kooks, 



steukelder 

tolf -, hout, steenkool, cokes, turf stoken , 
als brandstof gebruiken. De komer lekker 
wairm -, de kamer lekker warm stoken. 
Yn deze komer ki/lne wy net -, in deze ka
mer kunnen wij niet stoken. Brandewyn, 
j enever -, brandewijn, jenever stoken, 
di stilleren . 

'steukelder, [stö:kelder] s.m., -s. Stokel
der; stoker, stokebrand, twiststoker. 

'steukelje, [stö:kelje] v., steukele, steukele. 
Stokelje; stoken, onrust, twist gaande 
maken. Hy is altyd oon 't -n , hij is altijd 
aan het stoken . 

'steuker, [stö:ker] s. m. , -s. Stoker: stoker, 
werkman belast met het stoken van vuren 
of ovens. 

steuke'ree, [stö:kere:] s. m. , -ëll. Stokerij ; 
stokerij, distilleerderij. 

'steukgat, s.n. Stookgat; stookgat. 
'steukplaats, s.m. & s.f., -> steukplak. 
'steukplait, s.f. Stookplaat; stookplaat. 
'steukplak, s.n .; 'steukplaats, s.m. & s.f.; 

Stookplak; stookplaats. 
'steukpoot, s.m. Fjoerp6t; grote kookpot. 
'steukulje, s.m. Stookoalje; stookolie. 
steum, s.m. , - , stOOIl7. 

'steume, v., - , stome. 
steun, [stö:n] s.m. Stipe, steun ; steun. Jà is 

us in -, zij is ons tot steun. Jà is ûs in
nichste - en traist, tI'a ist en -, zij is onze 
en ige steun en troost. # Yn 'e - rone, in 
de steun lopen , steu n trekken , van een 
(werkeloosheids)uitkering moeten leven . 

'steune, [stö:ne] v., steunde, steund. Styp
je, steune; steunen. # - op, steunen op. -> 

stypje . 
'steunseul, s.f. Steunsoal ; steunzool. Hy het 

steunsole yn 'e schûene, hij heeft steun
zolen in zijn schoenen. 

steur, [stö.er] s.m. , -en. Stew'; steur, kraak
benige vis. 

'steure, [stö.ere] v. , steursde [stö.ezde], 
steurs(d) [stö.es(t)]. Steure; storen . len by 
it werk -, iemand bij zijn werk storen . 
Sok geschreeuw is wal steurend, zulk ge
gil en geschreeuw i wel storend, hinder
lijk. De radyo steursde jisler Iroch de 
long er, de radio stoorde gisteren door het 
onweer. # Dy nel - oon, zich niet storen 
aan , zich niets gelegen laten liggen aan . 
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'steuring, [stö.erIu] s.m., -en. Steuring; sto
rIng. 

steut, [stö:t] s. n., -en. Stuit: ogenblik, mo
ment, tijdstip. # Op 't -, <Fr.> op 't stuit; 
op het ogenblik, op het moment, momen
teel. Sà is it hier op 'I -, zo is het hier op 
het ogenblik, op het moment, mo
menteel. Op dat -, op dat ogenblik, op 
dat moment. Op sokke -en misse \\Iy har 
ach sà, op zulke ogenblikken lTussen wij 
haar heel erg. Op 't -, <Fr.> mei in stuit ; 
ogenblikkelijk, terstond, dadelijk. Hy wes 
stil op 't -, hij werd ogenblikkelijk, ter
stond, dadelijk stil. - , eugenblik, stip. 

steut, [stö:t] s.m. Stut; stuit, onderste en 
achterste gedeelte van ruggengraat en 
rug. Op 'e - fale, op zijn stuit vallen. 

'steutbjaun, S. I11. Stoatban ; stootband . 
'steute, [stö:te] v. , steutte, steut; 'steutje, 

[stö:tje] v. <zeldz.>, steute , steute. Of-
sette; zich op weg begeven (naar), gaan 
(naar). Elk steut wier op syn ooin oon, 
ieder gaat weer naar hui s (waar alles 
eigen en vertrouwd is). De ben steutten 
/looi it paiskelaun , de kinderen gingen 
naar het paiskelaun. Der koom er oon -n, 
daar kwam hij aan gelopen, lopen. 

'steuter, [stö:ter] s. m. , -s. Stoater; stoter , 
oude munt ter waarde van 2Y2 stuiver. 

'steuterich, [stö:terex] adv. Stuiterich, 
stuitelich ; onvast, wankelend (m.b.t. het 
lopen). - rone, onvast lopen , wankelen. 
- , steutje. 

'steuters, [stö:te(r)s] adj. Stoaters(k); van 
een stoter, een stoter kostend. In steu
terzen [stö:te(r)zen] bole, een brood van 
een stoter. - werk, <Fr.> stoaters(k) 
wurk; slecht lonende arbeid. - , hone. 

'steutje, [stö:tje] v. , steute, steute. Stuitsje; 
stuiten. Deze bal wil net mair -, deze bal 
wil niet meer stuiten , deze bal spri ngt 
niet meer terug. Beite begint wat tà -n, 
<Fr.> pake begjint wat te stuitsjen ; groot
vader begint enigszi ns onvast te lopen, te 
wankelen. -> steuterich. # Net (mair) tà 
-n wa zze, niet (meer) te stuiten, te stop
pen zijn. - op, stuiten op, tegenkomen 
(van iets ongunstigs) . Syn feurste / steute 
op olegerre beswieren, zijn voorstel 
stuitte op allemaal bezwaren . 
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'steutje, V., - , steute. 
'steuve, [stö:va] V., steLt/de, steLt/do Stove; 

stoven, op een zacht vuur en met weinig 
nat gaar (laten) worden. Fisk -, vis (gaar) 
stoven. De fisk stie tà -n op it fjuer, de 
vis staat te stoven op het vuur. 

'stevel, [ste:va l] s.m., -s. Lears; laars (vgl. 
Gronings stevel en Duits Stiefel 'laars'). 

, ba it. 
'stevelje, [ste:valja] v., stevele, stevele. Op 

learzens rinne; op laarzen lopen (vgl. 
Gron ings steveln en Duits stiefeln 'be
nen , fljnk , stevig lopen'). 

'steven, [ste:van] s.m. « Ned.), -s. Stjûne; 
steven. 'stjaull. 

'stevenje, [ste:vanja] v. , srevene, srevene. 
Tasette (op); stevenen (naar). Der kaam 
er aan -n, daar kwam bij aan gestevend, 
stevenen , daar kwam hij snel aan lopen . 

'stevich, [ste:vax] adj. & adv. , sreviger 
[ste:vagar], -sr. Stevich ; stevig. /n pair 
stevige pellen, een paar stevige, sterke 
palen. /n srevigen fisker, een stevige, 
krachtig gebouwde visser. /n stevigen 
kuelre , een stevige, krachtige bries. /n -
miel, stevige kost, krachtig voedsel. /n -
glesfol, een stevig glas, een stevige 
dronk, een stevige borrel. Wat - fastbiine , 
iets stevig, strak vastbinden. - trochstap
pe, stevig, flink doorstappen. 

'stevichheid, -[he. i t] s. m. Stevichheid; ste
vigheid. 

stych, s.m., -> sriich . 
'stichte, [stIxta] v. , stichtte, stichr; 'sticht

je, [stIx(t)ja] v. , ik stichrje [stIx(t)ja], dà 
srichteste, hy stichre, w)', j e, jimme, jà 
srichrje [stIx(t)ja] ; srichre, srichre. Sticht
sje; stichten. /n ferieniging -, een vereni
ging stichten , opri chten . Braun, eeuwn
heil -, brand, on hei l stichten, veroorza
ken. 

'stichter, [stIxtar] s.m. , -s. Stichter; sti ch
ter. 

'stichting, [stIxtll]] s. m., -en . Stichting; 
stich ting. 

'sticht je, v., -> srichre. 
'stichtlik , [stIxtlak] adj. & adv. StichtIik; 

stichtelijk. 
'stiech, s.m. , - , stiich. 
stiel, [sti .al] s.n. Stiel ; staal, bepaald soort 

stienklapje 

metaaL 
'stielen, [sti.alan] adj . Stielen ; stalen , van 

staal. # Wat mooi in - gesicht seze, iets 
met een stalen gezicht, zonder blikken of 
blozen zeggen . 

'stielje, [sti.alja] v. , stiele, sriele. Stielje; 
stalen, harden. Stiele( dj , gestaald, ge
hard . 

'stielpil, s.m. Stielpil; staalpil. 
'stieltried, s. n. (als stofnaam) & s.m. (a l 

soortnaam). Stieltried; staaldraad. 
stien, [sti.an] s.n . (als stofnaam) & S. I11 . 

(als soortnaam), srinnen [stInan] (alleen 
als soortnaam). Stien; steen . In ring mooi 
in jeeuwnen -, een ring met een flon
kerende (edel)steen. # As in - op 'e mage 
leze, als een steen op de maag liggen. -
en bien kleie, steen en been klagen. -> 

hes, kaud, sliepe. 
stien, - , stain. 
'stienbeker, -[be:kar] S. I11. , -s. Stienbikker; 

steenbikker, wie (l11etsel)stenen (af)bikt. 
-> bikje. 

'stienbikje, v. Stienbikje; (metsel)stenen (af)
bikken . Hy siet tà -17" <Fr.> hy siet te 
stienbikjen; hij zat (metsel)stenen (af) te 
bikken . 

'stienbok, S. I11. Stienbok; steenbok. 
'stienen, adj., -> srinnen. 
'stiengued, s.n. Stienguod; steengoed, aar

dewerk. - , degelgued, elderengued, kap
en-pónegûed, pootgûed, schuttelgLied, 
srinnel1. 

stiengUeds'kast, [sti .al)gü.ats]- ; stiens'kast, 
[sti .an(t)s]-; s.m. Diggelkast; kast voor 
aardewerk, porselein. -> kamer, lange
kamer, schûttelkast. 

'stienhes, adj. Stienhurd ; steenhard, bik
kelhard. -> hes. 

'stienich, [sti.anax] adj. Stiennich; steen
achtig, stenig. 

'stienigje, [sti.anagja] v., stienige, stienige; 
'stinnigje, [stInagja ] v. <zeldz.>, stinni
ge, stinnige . Stiennigje; stenigen. 

'stienkaud, adj. Stienkald; steenkoud. 
kaud. 

'stienkeul, s.m. Stienkoal; steenkooL - , keu
len, kóle. 

'stienkJapje, v. Stienklopje; stenen met een 
hamer tot gruis slaan. Hy is aan it -n, 



stienpust 

<Fr.> hy is oan it stienklopjen; hij is 
stenen tot gru is aan het slaan. 

'stienptist, s.m. Stienpûst, stienswolm; 
steenpuist. 

'stienrots, s. m. Stienrots; steenrots. 
stiens'kast, s. m., -> stiengûedskast. 
'stienw, s.f. Stienûle; steenuil. 
stier, [sti.ar] s.f. , -eo Stjer(re), stjir(re); ster. # 

In falend -, een vallende ster. In nee -, 
een nieuwe ster, een zich aandienend 
nieuw talent. 

'stiereigje, v. Stjereagje; starogen, staren. 
-> stareigje. 

'stierheichte, s.m. Poalshich te; poolshoog
te. # - nimme, poolshoogte nemen , zich 
op de hoogte (van een zaak) stellen. -> 

poolsheichte. 
stie(ste), stain . 
stieuwr, [sti .l.Ir] s. m. , -en. Stoer; stuiver. 
stieuwrts, [sti.l.Its] adj. Stoerts(k); van een 

stui ver, een stuiver kostend. In -en suk
kelaplanke , een chocoladereep van een 
stui ver. 

styf, adj. & adv., -> stiif. 
'stytben, [stiv]- s.n. Styfbern ; stiefkjnd. - , 

srjenben. 
'styfdachter, [stiv]- s. f. Styfdochter; stief

dochter. - , stjendachter. 
'stytbeit, [stif]- s.m . Stytheit; stiefvader. -> 

heit, stjenheit. 
'styfmem, [stiv] - s.f. Styfmem; stiefmoe

der. - , mem, stjenmem. 
'styfseun, [stif]- s.m. Styfsoan; stiefzoon . 

-> stjenseun. 
'styfsoster, [stif]- s. f. Styfsuster; sti ef

zuster. - , stjensoster. 
stift, [stIft] s.m., -en. Stift; stift. 
stiich, [sti:x] s.m. , stiigen [sti:gan] ; stych, 

[stix] s. m. <zeldz.>, -en [stigan] ; stiech, 
[sti .ax] S.ID. <zeldz .>, stiegen [sti .agan]. 
Stiich ; gerstekorrel, strontje, zweertje 
aan bet ooglid. 

stiif, [sti:f] adj . & adv., -er [sti :var], -st; 
styf, [stif] adj . & adv., stiiver [sti :var] , 
-st. Stiif; stijf. Stiive haune, stijve, ver
stijfde handen (bijv. van de kou). - befê
zen, stijf bevroren. Jo het de slingerduek 
- om 'e scheeuwders, zij beeft haar grote 
olDslagdoek stijf, stevig, strak OID haar 
cbouders (geslagen) . Hy is wat -, hij is 
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wat stijf, hij is weinig plooibaar, hij is 
niet toeschietelijk. len - feurby rone, ie
mand stijf, strak voorbij lopen. len -
oonsjain, iemand stijf, strak aankijken . # 
Sa - as in daar, stook, zo stijf als een 
deur, plank. 111 stiiven kûelte, een stij ve 
koelte, een stevige bries. - noois f ... , 
<Fr.> stiif neist .. . ; vlak naast ... ' fue t, 
rech. 

'stiiffol, adj. Stiiffol ; bomvol, boordevol, 
propvol, stampvol, stikvol , tjokvol. - , 
grootfol, ooifol, ophaipje, opheffende, 
stampfol, tjo/..101. 

'stiifkap, s.m. Stiifkop; stijfkop. 
'stiige, [sti :ga] v. <zeldz.>, stiigde , stiigd. 

Stige; stijgen. -> opstiige. 
stiik, S.ID . , - , steek. 
stiike(ste), - , stykje, stytje. 
stiile, -> styl. 
stiipe(ste), -> stypj e. 
'stiivens, [sti:van(t)s] s.m. Stivens; stijf-

heid, stijfte. 
stiiver , -> styf 
stiive(ste), - , styvje. 
'stiivje, [sti:vja], v. , stiive, stiive; 'styvje, 

[sti vja], v., ik styvje, do stiiveste [sti :
vasta] , hy stiive [sti :va], wy, j e, }imme, jà 
styvje; stiive, stiive . Stiivje; stij ven. 

'stykel, [stikal] s.m ., -s. <Fr. :> Stikel. 1. 
stekel, puntige uitwas op de buid van 
sommige di eren en planten ; ook in fig. 
zin voor: stekeligheid, batelijke opmer
king; ook in fig. zin voor: geprikkeld
beid, wrok. -> stykelichheid. In - nooi 
kreje , een stekeligheid, een stekelige, 
hatelijke opmerking nageroepen krijgen. 
Dat seiste ut -, dat zeg je uit geprik
keldh eid , uit wrok. 2. di stel. # Blauwe -
<zeldz.>, <Fr.> dunstikel; blauwe zee
di stel. -> distel, seedistel. 

'stykelfisk, S. I11. Toarnderke; stekelbaarsje. 
'stykelfiskje, v. Toarnderje, toarnderfiskje; 

op stekelbaarsjes vissen. 
'stykelich, [stikalax] adj. Stikelich; ste

kelig. Stykelige takken, stekelige takken, 
takken vol stekels. - hier, stekelig, bor
stelig (hoofd)haar. In stykeligen snor, 
een stekelige, borstelige snor. Srykelige 
lVynbrauwen , stekelige, borstelige wenk
brauwen. 
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'stykelichheid, -[h8.! t] s. m. , -heden -[he:
dan]. Stikelichheid; stekeligheid, hate
lijke opmerking; ook in fig . zin voor: ge
prikkeldheid, wrok. Hy hie de iene - naai 
de eeuwre, hij had de ene stekeligheid , 
hatelijke opmerking na de andere. Dat 
seiste ut -, dat zeg je uit geprikkeldheid , 
wrok. ---> stykel. 

'stykelje, [stikalja] v., stykele, stykele. Sti 
kelje; allemaal stekelige, hatelijke opmer
kingen maken. Hy siet der de hele tiid to 
-n, hij zat daar de hele tijd allemaal ste
kelige, hatelijke opmerkingen te maken 
(waarmee hij anderen irriteerde, prikkel
de). 

'stykelswyn, s.n. Stikelbaarch ; egel. - , 
ychel. 

'stykeItried, s. n. Stikeltried; prikkeldraad. 
---> kramt ried, punttried. 

'stykem, [stikam] adj. & adv. , -er, -st. Sti
kern ; stiekem. 

'stykerich, [stikarax] adj. Stekkerig ; veel 
en vaak stekend (van muggen , vliegen 
e.d.). De mege binnefandei -, de muggen 
steken vandaag veel en vaak. 

'stikje, [stIkja] v., ik stikje, do stekeste 
[ste:kasta] , hy steke [ste:ka] , wy, je, jim
me, jà stikje; steke, steke; 'stikke, [stIka] 
v. , stikte , stikt. Stikje; stikken , naaien 
met voor- en achtersteken. Steke(d), 
gestikt. 

'stykje, [stikja] v., ik stykje, do stiikeste 
[sti:kasta] , hy stiike [sti:ka] , wy, j e, jim
me, jà stykje; stiike, stiike; 'stytje, [stitja] 
onregelm. v. , ik stytje, do stiikeste [sti:
kasta] , hy stiike [sti:ka], wy, je, jimme, jà 
stytje; stiike, stiike. Stekke, stykje; ste
ken; ook voor: slachten (waarvoor men 
een dier eerst dood moet steken ; in deze 
bet. alleen voorkomend als tweede lid 
van de samen stelling swynestykje) . Yn 'e 
iepels -, in de aardappelen prikken (om 
te zien of deze al gaar zijn). - , prikke. 
Hy stiike it jild yn 'e bus, hij stak, stopte, 
borg het geld in zijn zak. Dy't it dermooi 
iens is, mot de haun omheich -, wie het 
ermee eens is, moet zijn, haar hand in de 
hoogte steken. De flêse stykje de kuer ut, 
<Fr.> de flessen stykje ta de koer ut; de 
flessen steken uit de mand naar buiten. 

styl 

De fa tten stykje my, mijn voeten steken , 
ik voel pijnlijke steken in mijn voeten . 
Dat stiike him, dat stak, griefde hem . # 
-n blieuwe, <Fr.> stykjen bliuwe; blijven 
steken. Der stiike wat after, daar steekt, 
zit iets achter (bijv. een heimelijke be
doeling). ---> waal. 

'stikke, [stlka] v., stikte, stikt. Stikke; stik
ken , door gebrek aan zuurstof (doen) 
sterven. Jo het har 00 in ben stikt, zij 
heeft haar eigen kind gestikt. It ben is 
stikt, het kind is gestikt. Do kiste -.t, je 
kunt stikken! , stik voor mijn part! 

'stikke, v. , ---> stikje. 
'stikmesspylje, [stIkm8S]- v. Meskestekke, 

meskepikke, meskeprippe; een jongens
spel spelen, waarbij een mes op verschil
lende manieren opgeworpen werd, terwijl 
het steeds met de punt weer in het zand 
terecht diende te komen . - , mos. 

'stiksel, [stIksai] s. n., -s. Stiksel; stiksel. 
'stiksiide, s.m. Stikside; stikzijde. 
stik'synich, [stlksinax] adj . <zeldz.>. Stek-

sj och , steksjogg(er)ich ; bijziend, bijzien
de. 

'stikstaf, s. m. Stikstof; stikstof. 
stil, [stIl] adj. & adv., -der, -Ier; -st. Stil ; 

sti l. -, wat heer ik der ?, stil , wat hoor ik 
daar? It is -, het is stil (er is geen geluid 
te horen ; er staat geen wi nd). - winter
weer, stil , kalm, rustig winterweer. It -Ie 
wa tte r, het sti lle, rimpelloze water. In
bereeuw, fenri et, gemis, een stil, onuit-

~gesproken berouw, verdriet, gemis. -Ie 
winsken, sti lle, onuitgesproken wensen . 
Hy is - futg ien, hij is stil , in stilte, zonder 
iets te zeggen (en zonder ophef te ma
ken ) vertrokken. Har haune liegen - yn 'e 
schetse, haar handen lagen stil , zonder te 
bewegen in haar schoot. # SO - as in mus, 
zo stil a ls een muis. ---> musstil. Hier af 
der - fan wazze, wezze, ergens sti I van 
zijn, worden , geen woorden kunnen vin
den om zijn ontroering te uiten . - , freed. 

styl, [stil] s.f., stiile [sti :la] . Stile; stijl , op
staande paal of balk die andere delen van 
een constructie steunt of schraagt. De 
stiilefan in daar, de deurstijlen . ---> daar
stinder. 

styl, [stil] s.m. , -en. Styl ; stijl , kenmerken-



stilfa le 

de wijze van praten , schrijven , schilde
ren, dichten e.d. 

'stilfale, st. v. StilfalIe; stil va llen, plotseling 
helemaal stil worden . 

'stilhaude, SLV. Stilhälde; stilhouden. Wat 
-, iets stilhouden, iets geheim, verborgen 
houden . De mesyk heeuwd ynienen stil, 
de muziek hield ineens op. # Dy -, zich 
stilhouden, zwijgen. 

'stilIens, [stllen(t)s] s. m. Stillens; stilheid. 
'stilIeze, onregelm.v. Stillizze; still eggen, 

sti 11 iggen. 
stil'livven, s. n. Stillibben ; stilleven. 
'stiloon, adv. Stiloan ; stilaan, langzamer

hand, allengs, van lieverlede. - ) stadich
oon. 

'stilsitte, st.v. Stilsitte; stilzitten. 
'stilstain, onregelm.v. Stilstean ; stil staan. 

De kLak stie stil , de klok staat st il. # - by, 
stil staan bij. 

'stilstand, s.m. Stilstän; stilstand. 
'stilsweje, v. Stilswije; stilzwijgen. 
'stilte, [stIlte] s. m., -no Stilte; stilte. # Yn -, 

in stilte. 
'stilwooi, adv. Stilwei ; stilweg. 
stim, [stIm] s. m., -men. Lûd, stim; stem. In 

fasten, fynen, f1akken, haizen, heigen, 
liegen, ra u wen, schorren, schril/en, swie
ren -, een vaste, lichte, vlakke, hese, ho
ge, lage, rauwe, schorre, schrille, zware 
stem. De - fan de brauning, de kLak, de 
see, de stem, het (karakteri sti eke) geluid 
van de brandjng, de klok, de zee. De 
-men tv le , de stemmen tellen (bjj een 
verkiezing). # War mooi algeJniene -men 
oonnimme, oofwiize, iets met algemene 
stemmen aannemen , afwijzen . -> lieuwd, 
lon. 

'stimbjaun, s.m. Stimbän; stemband. 
'stimbos, s.f. Stimbus; stembus. 
'stimbryfjen, s. n. Stimbriefke; stembriefje. 
'stimfork, s.f. Stimfoarke; stemvork. 
'stimjocht, s.n . Stimljocht; stemrecht. 
'stimme, [stIme] v. , stimde, stimd. Stimme; 

stemmen. De fyûe l, pyano -, de viool, 
piano stemmen, op de juiste toon bren
gen. Dat stimde eLk fleu rich, dat stemde 
ieder vrolijk, dat bracht ieder in een vro
lijke stemming. Meum is it -n, <Fr.> 
moarn is it st immen; morgen wordt er 
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gestemd, morgen worden er verkiezingen 
gehouden. -> ferkiezing. # - op, stemmen 
op. 

'stimmich, [ tImex] adj. & adv. Stimmich ; 
stemmig. In - liet, een stemmig lied. Dy -
klooie , zich stemmig kleden. 

'stimming, [stImIIJ] s. m. , -en. Stimming; 
stemming. 1. het stemmen (bij een ver
kiezing). 2. gemoedsgesteldhejd (op een 
bepaald moment). 

'stimpel, [stlmpel] s. n., -s. Stimpel ; stem
pel. 

'stimpelinket, s. m. Stimpelinket; stempel
inkt. 

'stimpelje, [stlmpelje] v., stimpele, stimpe
Ie. Stjmpelje; stempelen. Stimpele(d), 
gestempeld. Dy brief is stimpele(d), die 
bri ef is gestempeld. In stimpelden brief, 
een gestempelde brief. 

'stimpelkêsen, s. n. Stimpelkessen; stem
pelkussen. 

'stinder, [stlnder] s.m., -s. Stile; stijl (van 
een kozijn ). -> daarstinder. 

'stinne, [stlne] v., stinde, stil/d. Stinne; ste
nen, steunen , kreunen ; ook voor: persen 
bij de stoelgang (waarbij een steunend 
geluid gemaakt wordt) . De sieke stinde, 
de zieke kreunde, steunde. De kofje stin
de op it jiet, de koffie stond te pruttelen 
op het lichtje. - ) protse, prottelje, trofte. 

'stinnen, [stInen] ; 'stienen, [sti.enen] ; adj. 
Stiennen ; stenen, van steen. In - ge
beeuw, een stenen gebouw. In - poot, 
<Fr.> in st jennen pot; een pot van aar
dewerk. -e patten, <Fr.> stiennene pot
ten; potten van aardewerk. In - hets, een 
hart van steen. 

stinnen, -> stien. 
'stinnigje, v., - ) stienigje. 
'stinpoot, s. m. Stinder; zeurpot, zeurkous, 

zeurpiet. -> aimelkont, aimelpûere, seur
kont, seurpoot, sudderpoor. 

'stinsed, adj. Propsêd, tropsêd; oververza
mgd (zodat men ervan gaat kreunen, 
steunen). 

stip, [stIp] s.m. , -pen. Stip; stip, punt. In 
parestûel, wyt mooi raide -pen, een pad
destoel, wit met rode stippen . In - oon it 
ieuwn fan in sin, een punt aan het ejnd 
van een zin . 
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stip, [stIp] s. n. Stuit; ogenblik, moment, 
tijdstip. # Op dit -, op dit ogenblik. -> eu
genblik, steut. 

stip, [stIp] s. n. & s.m. Stip ; saus, jus. -> 

bÛ ff erstip, drabbich, lullemanstip . 
'stype, [stipa] s. m., -11 . Stipe; teunbalk 

van een stijl in een schuur. 
'stypje, [stipja] v. , ik srypje, do stiipeste 

[sti :pasta], hy stiipe [sti :pa], wy, je, j im
me, jà stypje; stiipe, sliipe. Stypje; steu
nen , schragen. > steune. 

'stipkum, s. m. Stipkûmke, stipkopke, stip
lokje; rond sauskom met je (voor het stip
pen, indopen). 

'stippan, s.f. Stippanne; juspan. 
'stippe, [stIpa] v., stipte, stipt. Stippe; stip

pen, indopen (inz. van voedsel in een 
saus). De iepels yn 'e buffer -, de aard
appelen in de boter(saus) dopen . 

'stippe, [stIpa] v. <zeldz.>, stipte, stipt. 
Stippe; stappen. -> omstipper, stappe. 

'stipped, [stIpat] adj. Stippelich, stippe
rich ; gestippeld. - gued, gestippeld goed, 
gestippelde stof. - > stippelje. 

'stippelje, [stlpalja] v., slippele, stippele. 
Stippelje; stippelen . Stippele(d), gestip
peld. Stippele(d) gûed, gestippeld goed, 
gestippelde stof. -> stipped. 

'stippeUyn, s.m. Stippelline; stippellijn . 
stipt, [stIpt] adj. & adv. , -er, -st. Krekt, se

kuer; stipt, nauwgezet, prompt, punctu
eel. - op tiid komme, \Vazze, stipt op tijd 
komen , zijn. 

'stysel, [sti sal] s. m. Sti sel; stijfsel. 
'styselich, [sti sa lax] adj. Stiselich ; stijfsel

achtig. 
'styselje, [sti salja] v., srysele, srysele. Sti-

selje; stijfselen . 
'styselkwast, s.m. Stiselkwaste; stijfselkwast. 
'stytje, onregelm .v., -> srykje. 
'styvje, v., -> stiivje. 
stjaun, [stja.!;ln] s.m . ..,. , -en. Stjûne; ste

ven. - > steven. 
stjelp, [stjdp] s. m. « Fr. ), -en. Stjelp; 

stolp, stolphui s, stelphoeve, stelphuizing, 
type boerderij waarbij de woon- en be
drijfsruimten door één dak geheel over
dekt worden. 

'stjenben, [stjEm]- s. n. <zeldz.>. Stien
bem; stiefkind. -> sryjben. 

stjuer 

'stjendachter, [stjw]- s.f. <zeldz.>. Stien
dochter; sti efdochter. - > sryjdachter. 

'stjenheit, [stjEn] - s.m. <zeldz.>. Stienheit, 
stiefaar ; stiefvader. -> heit, sryfheit. 

'stjenmem, [st jE]- s.f. <zeldz.>; 'st jen
muer, [StjE] - s.f. <zeldz.>, -s. Stienmem, 
stiemoer; stiefmoeder. -> melll, sryfinem. 

'stjenmuer, s.f., - > stjenmem. 
'stjenseun, [stjw]- s. m. <zeldz.>. Stien

soan; stiefzoon. -> sryjseun. 
'stjensoster, [stjw]- S.f. <zeldz.>. Stien

suster; stiefzuster. - > sryjsoster. 
'stjeure, v., -> stjeurje . 
'stjeurje, [stjö.arja] v., stjeure, stjeure ; 

'stjeure, [stjö.ara] v. , stjeursde [stjö.az
da] , stjeurs(d) [stjö.as(t)]. Stjurje; stoll en. 
ft jet is stjeure, het vet is gestold. Stjeu
re(d), gestold. St j eure(d) jet, gestold vet. 
ft watter stjeure yn 'e sletten, het water 
stolt , bevriest in de sloten . - > bestjeurje. 

stjeurs(d(e)), -> stjeure. 
stjolp, [stjolp]; stolp, [stolp]; s.m., -en. Stolp; 

stolp, glazen klok die over iets heen ge
zet wordt. 

'stjolpe, v., -> stjolpje. 
'stjolpje, [stjolpja] v., stjolpe, stjolpe; 'st jol

pe, [st jol pa] v., stjolpte , stjolpt. Stjalpe; 
stelpen , doen ophouden (inz. van bloe
den). 

'stjolpje, [stjolpja] v. , stjolpe, stjolpe. Stolp
je; stolpen, (als) met een stolp dekken . 

'stjonkbom, s.m. Stjonkbom; stinkbom. 
'stjonke, [stjolJka] st. v., stank [sw)k] , stan

ken [stru)kan] . Stjonke; stinken. # - as in 
bunsel, stinken als een bunzing. - > stan
ken, st jonken. 

'st jonken, [stjol)kan] adj . & adv. St jon
kend; stinkend. 1. (als adj .) ell endig, 
vervelend. Dà -e eilanders, die ellendige, 
vervelende, nare Schiermonnikogers. Jo 
- kat, die ellendige kat , di e rotkat. 2. (a ls 
adv.) bar, verschrikkelijk, vreselijk. - leu 
wazze, <Fr.> stjonkende lui wêze; ver
schrikkelijk, vreselijk lui zijn . -> stan
ken, stjollke. 

'stjonkert, [stjol)ka(r)t] s.m. , -s. Stjonkert; 
stinker, stinkerd, belhamel, rakker, rekel , 
schavuit. 

'stjonkslait, s.m. Stjonksleat; stinksloot. 
stjuer, [stjü .ar] s. n., -en. Stjoer; stuur. ft -



stjuerbues 

fa n infyts, wooin, het stuur van een fiets , 
auto. Jà binne har - kwyt, zij zijn het 
stuur kwijt, zij weten niet (meer) wat ze 
zullen of moeten doen. 

'stjuerbues, s. n. Stjoerboard; stuurboord. # 
leuwr, oon -, over, aan stuurboord . 

'stjuere, [stjü.ara] v., stjûersde [stjü.azda] , 
stjûerze [stjü.aza] t; stjûers(d) [stjü.as(t)] . 
Stjoere; sturen . 1. langs een zekere weg 
doen gaan (inz. m.b.v. een stuur). It schip 
troch de geulen -, het schip door de geu
len sturen. 2. zenden. len wat -, wal oon 
ien -, iemand iets sturen , zenden , iets aan 
iemand sturen, zenden. l en hier af der 
hanne -, iemand ergens heen sturen, zen
den. --> kuers. 

'stjuergeree, s. n. Stjoergerei; stuUl·gerei . 
'stjuerhUs, s.n. Stjoerhûs; stuurhuis. 
'stjuerhut, s.f. Stjoerhut; stuurhut. 
'stjuerleus, -[Iö:s] adj . Stjoerleas; stuur-

loos. 
'stjuerman, s. m., -jûed -[jü.at]. Stjoerman ; 

stuurman. De aiste, (Wade, tredde -, de 
eerste, tweede, derde stuurman . - De 
baste stjûerjued staie oon 'e waal, de 
beste stuurlui staan aan wal. 

'stjuermanskonst, [stjü.arman(t)s]- s.m. 
Stjoermanskeunst; stuurman skunst. 

'stjuerrad, s.n. Stjoerrêd; stuurrad. 
'stjuerreep, s. m. Stjoerreep; dat gedeelte 

van het dek waar de stuurman loopt bij 
het sturen. 

'stjuerriem, s. m. Stjoerriem; stuurri em. 
stjuers, [stjü.a(r)s] adj. & adv. <zeldz.>, 

-er, -t. Stjoersk; stuurs, stug. --> bokkich, 
strûj, stûf 

stjuers(d(e», --> stjûere. 
stjuerze, --> stjuere. 
stoep, [stup] s.m. (<Ned.), -en. Stoepe; stoep, 

trottoir . 
stoer, [stu.ar] adj . & adv. , -der [stu .a(r)

dar] , -st [stu.a(r)st] . Stoer; stoer. 
stoet, [stut] s.m. « Ned.), -en. Staasje; 

stoet. 
stof, s. n. & adj ., --> staf 
stof, s.m., stóve. 
'stofer, [st::>:far] s. m., -s. Feger; stoffer. # -

en blikjen, stoffer en blik. - , foo ier, 
stafje. 

'stoferblom, s.f. <zeldz.>. Fûgelwikje, blau-

fegerke; vogelwikke. - , slVaa/jeblom. 
stofe(ste), --> stafje. 
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'stoffelich, [stofa lax] adj. <zeldz.>. Stuite
rich , stroffelich ; strompelig, strompe
lend. - , strojfe /je, strompe/je. 

stok, [stok] s. n., -ken, -s (a lleen in combi
nati e met een num .). Stik; stuk . In - dyk, 
greeuwn, heeu,vt, laull, papier, een stuk 
(zee)dijk, grond, hout, land, papier. In -
kryt, een krijtje. In - tee uw, een stuk, 
eind(je) touw. In - kûeke, een stuk, snee 
koek. In - bole, braid, <Fr.> in stik bOle, 
brea; een snee brood, roggebrood. --> fe
naatjen, pin j e, sydstok. lil - yn 'e krant, 
een stuk, een artikel, een ingezonden 
brief in de krant. Jo het in - rnóke, zij 
heeft een (rijm)stuk gemaakt. In - op 
'y m, een stuk op rijm, een rijmstuk. In 
knap - werk, een knap stuk werk. De 
-ken, de (officiële) stukken. lt is in heel -
feu rutgien, het is een heel stuk, in be
langrijke mate vooruitgegaan. # Trooi, 
fjeeuwr stoks, drie, vier stuks. In - af 
trooi,fjeeuwr ... , een stuk of drie, vier ... , 
ongeveer, zo'n drie, vier ... --> af, in, sa'n, 
stokmonnich. In - af trooi, fjeeuwr, een 
stuk of drie, vier, ongeveer, zo'n drie, 
vier stuks. In - af wat ... , een stuk of wat, 
enige, enkele .. . --> wat. In - af wat, een 
stuk of wat, enige(n), enkele(n). In 
geeuwne it -, een gulden per stuk. - feur 
-, stuk voor stuk, één voor één. --> stook, 
ien. AI in - hanne wazze, al een flink 
stuk, al flink opgeschoten zijn. Op gin 
-ken nooi, op geen stukken na, bij lange 
na niet. Oon ien - troch, aan één stuk 
door, onafgebroken , onophoudelijk. --> 

tried, troch. Got, Iytj fan - wazze, groot, 
klein van stuk, van gestalte of omvang 
zijn . Fan dyn - retje, van zijn stuk raken. 
fen fa n syn - bringe, iemand van zijn 
stuk brengen. Op dyn - sta in, op zijn stuk 
staan, volhouden, niet toegeven. In - yn 
'e krage hawwe, een stuk in zijn kraag 
hebben , dronken zijn . Wat yn, oon -ken 
brakke, slaan, iets in , aan stukken bre
ken , slaan , iets stukbreken , stukslaan. --> 

stokken. Yn -ken en brakken, in stukken 
en brokken. --> fretten, fûe t, schyt. 

stok, adv., --> knap. 



539 

'stokaud, adj ., - , stakaud. 
'stokdoof, adj. , ..... stakdoof 
'stokdweil, s.m., ..... stakdweil. 
'stokfisk, s.m., , stakfisk. 
'stokgued, s. n. Stikguod; stukgoed. 
'stokke, V. , ..... stakke. 
'stokken, [stokan] adj. Stikken; stuk, ka

pot. - brakke, fale, gain, met j e, slaan, 
srnyte, stukbreken, stukvallen, stukgaan, 
stukmaken, stukslaan, stukgooien. De 
stûel is -, de stoel is stuk, kapot. In -en 
su/el, een kapotte stoel. ' kepat, stok. 

'stokmonnich, s.n. In : In -, <Fr.> in stik
mannich ; een stuk of wat, enige(n) , 
enkele(n). Der wiene maar in - minsken, 
er waren maar een stuk of wat, slechts 
enkele mensen. Hàfole wiene der? Maar 
in -, hoeveel waren er? Slechts enkelen, 
maar een paar. ..... monnich, stok. 

'stok raamt, s.n., - , stak raamt. 
'stokreus, s.f. , ..... stakreus. 
'stokstiif, adj . & adv., ..... stakstiif. 
'stöle, [st::>:la] s.m. , -no Stäle; steel. ..... fork, 

ketel. 
'stole, [st:) :la] (st. )v., steil [stE.i!J, stolde; 

steilen [stE. i lan], stolen, stold. Stelle; 
stelen . ..... reuve. 

stolen, ..... stole. 
'stolepan, s.f. , - , sto/pan. 
stole'ree, [st:) :Iare:] s.m. Stellerij; dieverij , 

diefstal. 
stollen, - , stûel. 
stolp, s.m., - , stjo/p . 
'stolpan, [st:) :I]- ; 'stolepan; s.f. Stälpanne, 

stälpantsje; steelpan, steelpannetje. 
stom, [stom] adj ., -mer, -st. Stom; stom 

(zonder spraakvermogen; zonder geluid). 
In -men ien, een stomme . ..... stomme. 

'stombeut, s.f. Stomboat; stoomboot, stoom
schip. - , stoom. 

'stome, [sto:ma] v., stoomde, stoot/ui; 'steu
me, [stö:ma] v. <zeldz.>, steumde, steumd. 
Stome, steame; stomen. De lamp stoomt, 
de lamp stoomt, walmt. - , logje. It wat
ter yn 'e tjattel stoomt, het water in de 
ketel stoomt, geeft stoom af. De klaine -
/iete, zijn kleren laten stomen , zijn kle
ren m.b. v. stoom (grondig) laten reini
gen. 

stome'ree, [sto:mare:] s.m., -ën. Stomerij ; 

stookschaaf 

stomerij . 
'stomme, [stoma] s.m. & s.f. , -no Stomme; 

stomme. - , stom. 
'stommelje, [stomalja] v., stommeie, stom

mele. Stommelje; stommelen . 
stomp, [stomp] s. m. , -en. Stomp; stomp, 

stoot, duw. 
stomp, [stomp] adj ., -er, -st. Stomp; stomp, 

bot, niet scherp meer. # ft mos is sà -, dà 
kiste der wal op nooi Keulen tà riide, het 
mes is zo bot, je kunt er wel met je gat op 
naar Keulen rijden . ..... parefilder. 

'stompe, [stompa] v., stompte, stompt. 
Stompe; stompen, stoten , duwen. 

'stomper, [stompar] s.m. , -s. Stumper; 
stumper, stakker, stakkerd. 

'stomperich, [stomparax] adj. & adv. 
Stumperich; stumperig, stumperachtig. 

stomp'sinnich, -[sInax] adj . & adv. Stomp
sinnich; stompzinnig. 

stoof, [sto:!] adj ., stover [sto: var] , -st. Staf; 
suf. De ben bere ien hast -, de kinderen 
schreeuwen zo luid dat je er bijna doof en 
suf van wordt. - , staf 

stook, [sto:k] (de stam verschijnt als stak
[stak]- of stok [stok]- als eerste lid van 
samenstellingen, zie: stak-, stokaud, 
stak-, stokdoof, stak-, stokdweil, stak-, 
stokfisk, stak-, stokraamt, stak-, stokreus, 
stak-, stokstiiJ) s.m., stakken [stakan]. 
Stok; stok. # In - after de daar hawwe , 
een stok achter de deur hebben, een 
dwangmiddel achter de hand hebben . Ik 
naim se f eur de - op <zeldz.>, <Fr.> ik 
neam se foar de stok (wei) op; ik noem 
ze stuk voor stuk, één voor één op. ..... 
stok, ien. It hûs komt ieL/wr de -
<zeldz.>, <Fr.> it hûs komt op 'e stok; 
het huis wordt publiek, bij opbod ver
kocht. ..... opbad, ferbUelgûedje . Hy is 
mooi gin - de daar ût tà krejen, hij is met 
geen stok(ken) de deur uit te krijgen. It 
mooi ien oon 'e - kreje, het met iemand 
aan de stok krijgen, ruzie met iemand 
krijgen. De he ne binne, sifte op ('e) -, de 
kippen zitten op stok. Mooi de he ne op -
gain, met de kippen op stok gaan, vroeg 
naar bed gaan . ..... hes, stiif. 

'stookschaaf, s.f. Stokskaaf; stokschaaf. ..... 
spookschaaf. 

1 



stool 

stool, [sto:l] s.m., stolen. Stoal; stola. 
stoom, [sto:m] (het woord verschijnt met 

een korte [0] in de samenstelling stOI/l

beul); steum, [stö:m] <zeldz.>: s.m. 
Stoom, steam; stoom. 

'stoomfaart, s.m. Stoomfeart; stoomvaart. 
'stoomfleut, s.f. Stool11fluit ; stoomfluit. 
'stoomkracht, s.f. & S. I11. Stoomkrêft; 

stoomkrach t. 
'stoomtjattel, s.m. Stoomtsjettel ; stoomke

tel. 
'stoopfles, s.f. Stopfle se; stopfles. --+ sto

pe. 
stop, [stop] s. m., -pen. Stop; stop, zeke

ring. 
'stope, [sto: pa] (het woord verschijnt als 

stoop- in de samenstelli ng stoop fles) 
s.m., -no Stop; stop (van een fles). In 
Iytjen -, iemand met een gedrongen ge
daante. ) kotsknovich. 

stope(ste), --+ stopje. 
'stopfarve; 'stapfarve; s.m. Stopferve; stop

verf. - ) stakfarve. 
'stopje, [stopja] v., ik stopje, db stopeste 

[sto:pasta] , hy stope [sto:pa], wy, j e, jim
me, jà stopje; stope, stope; 'stappe, 
[stapa] v. (in bet. 2, 4 en 6), stapte, stapt. 
Stopje; stoppen. 1. dichtmaken . In gat -, 
een gat stoppen. 2. herstellen (van gaten 
in weefsel of breiwerk). In hassak stopje, 
stappe, een sok stoppen. Bep siet tb stop
jen, stappen, grootmoeder zat te stoppen . 
3. (met enige druk) vullen. De piip -, zijn 
pijp stoppen (met tabak). 4. (m.b.t. voed
sel) de werking der ingewanden vertra
gen; ook voor: snel een verzadigd gevoel 
geven. Rys stope, stapt, rij st stopt, rij st 
vertraagt de werking der ingewanden. 
Sok iiten stope, stapt, zulk eten 'vult', 
van zu lk eten krijg je snel een verzadigd 
gevoel. S. duwen, doen. Ben stop je oles 
yn 'e mulle, kinderen stoppen alles in 
hun mond. In pnimtjen af ter de kiizen -, 
een pruim (tabak) ach ter de kiezen, in de 
mond stoppen. len wat yn Ie haun -, 
iemand iets in handen stoppen , iemand 
iets toestoppen. 6. stilhouden . De bus, 
trein stope, stapt hier net, de bus, trein 
stopt hier njet. 

'stopjen, [stopjan] ; 'stappen, [stapan] ; s.n . 
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Stopjen ; stopwerk (werk bestaande uit 
stoppen ; weefsel of breiwerk dat gestopt 
moet worden). Der is nach fole -, er is 
noch veel stopwerk. Jb liech it - dal , zij 
legde haar stopwerk neer. 

'stopjen; 'stapjen: s.n. Stopjern ; stopga
ren . # Hy het it - aik net utfeeuwn, <Fr.> 
hy hat it stopjern ek net utfûn ; hij heeft 
het buskruit ook niet uitgevonden , hij is 
ook niet erg snugger. 

'stopjiet; 'stapjiet: s. n. Stopljocht; stop
Jj cht. 

'stopkontakt, s.n . Stopkontakt; stopcon
tact. 

'stopkuer; 'stapkuer; s. m. Stopkuorke: stop
mandje. 

'stopneld ; 'stapneld ; s. f. StopnulJe; stop
naald. 

'stoppel, s. m. , - ) stappe/. 
'stopstreep; 'stapstreep; s. m. Stopstreek; 

stopstreep. 
'stoptrein; 'staptrein; s.f. Stoptrein ; stop-

trei n. 
'stopwes, s.n. Stopwurd ; stopwoord. 
'storfbed, s.n. Stjerbêd; sterfbed. 
'storfdei, s. m. Stjerdei ; sterfdag. 
'storfelik, [storfalak] adj. Stjerlik; sterfe-

lijk, sterflijk. 
'storfbtis, s. n. Stjerhûs; sterfh uis. 
'storfte, [storfta] s. m. Stjerte; sterfte. 
storm, s.m., --+ starll1. 
storste, --+ storve . 
storste, - ) storve. 
stort, - ) storve. 
stort, --+ storve . 
'storve, [storva] onregelm.v., ik stotf, db 

stoifste [storfsta], db storste [stosta], db 
stoifste [st:nfsta] , db storste [st:):sta] , hy 
stO/f t [storft], hy stort [stot] , hy storft 
[st:):rft], hy stort [st:): t] , lIIy, je, jimme, jà 
sforve; stuer [stü .ar] ; snieren [stü.aran] , 
stuern [stü.a(r)n] . (Fer)stjerre; sterven, 
over lijden . Us bep is jister stûer(e)n, 
mijn grootmoeder is gisteren gestorven, 
overleden. Jb is jister komd tb -n, zij is 
gisteren komen te sterven, overlijden. De 
stûerene(n), de overledene(n), de ontsla
pene(n). # Yn 't -Il leze, <Fr.> yn it stj er
ren li zze; op sterven liggen. Op -n leze, 
op sterven liggen . - oon, sterven aan. Hy 
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is aan kanker stLier(e)ll , hij is aan kanker 
gestorven. Op -n lIooi daid lVazze, op 
sterven na dood zijn. Hy sue eerder - dan 
tajaan, hij zou eerder sterven dan toe
geven, toegeven is wel het laatste wat hij 
wil. It is storvende koud, <Fr.> it is stjer
rende kä ld ; je sterft van de kou , het is 
bitter koud, het is ij skoud. -> oofstorve, 
stuggert, sten1eling. 

'stove, [st:J:va] s. m . ...,. , on; stof, [st:J: f] s. m. 
...,. , stóven [st:J: van]. <Fr.:> Stêf. 1. staf, 
houten stok (a ls steun bij het gaan: ook 
als teken van gezag, macht, waardi g
heid). -> staf. 2. staaf. - ) staaf. 3. dui g 
(van een vat, ton ). De -n fan in fat , ton, 
de duigen van een vat, ton . # /n - sepe, 
een staaf zeep, een groot stuk zeep (in de 
vorm van een staaf). 

straal, [stra: l] s. m., stralell . Striel; straa l 
(uitschietende li chtbundel ; smalle stroom 
van een vloeistof). 

'straalkachel, s.m. Strielkachel; straalka
chel. 

straf, [straf] s. m., -fen. Straf; straf. - kreje, 
straf krijgen. len in - opleze, iemand een 
straf opleggen. In lichten, slVieren -, een 
lichte, zware straf. 

straf, [straf] adj ., -fel', -st. Straf; straf, krach
tig (m.b.t. weer en wind). /n -fen wiin, 
een straffe wind. 

'strafber, [stravbar] adj. Strafber; straf
baar. 

'straffe, [su'Ma] v. , strafte, straft. Straffe; 
straffen . 

'strafjocht, S. n. Strafrjocht; strafrecht. 
'strafjochter, s. m. Strafrjochter ; strafrech

ter. 
'strafpunt, s.n. Strafpunt; strafpunt. 
'strafriigels, s.plur. Strafrj gels; strafrege ls. 

- sc/nieuwe, strafregels schrij ven. -> rtI 

get. 
'strafschop, s.m. Strafskop; strafschop. 
'strafwerk, s.n . Strafwurk ; strafwerk. 
'strafwet, s. m. Strafwet; strafwet. 
strak, [strak] adj . & adv., oker, -st. Strak; 

strak. In teeulV - spanne, een touw strak, 
stijf spannen . -ke seilen, niet killende, 
niet klapperende zeilen. In - gesicht, een 
strak, gespannen gez icht. len -, mooi -ke 
eigen oonsjain , iemand strak, met strak-

straun 

ke ogen, met onafgewende blik aankij
ken . /n -ken blaulVen 10ft, een strakke 
blauwe lucht , een strakblauwe hemel. # 
Wat - en stuf folhaude, iets stijf en strak 
staande houden , iets bij hoog en bij laag 
volhouden . 

strak, [strak]: 'strakjes, [strakjas]; straks, 
[straks] <zeldz.>; adv. Strak; straks. 1. 
aanstonds, zo meteen, over korte tijd . 
Wat er lViI, dat sille IV)' - lVal here, wat 
hij wil, dat zullen we straks, zo meteen 
wel horen. 2. zoëven , zojui st, korte tijd 
geleden. H)' is hier - noch wein, hij is 
hier straks, zoëven , zojui st nog geweest. 

'strakjes, adv., - ) strak. 
straks, adv. , - ) strak. 
'straIe, [slra: la] v., straalde, straald. Strielje; 

stralen (van licht). Mooi stralende eigen, 
met stralende ogen, met een blije, 
vrolijke blik in zijn , haar ogen. 

'straling, [stra:llIJ] s.m., -en. Strieling: stra
ling. 

stram, [stram] adj . & adv., -mer, -st. 
Stram; stram, stijf, zich moeilijk bewe
gend. 

'strampelje, v. , -> strompelje. 
strap, s. m., - ) strop. 
strat, s.m. , - ) strot. 
straun, [stra. \Jn] .n. & s. m. (het art. de 

verschijnt vrijwel uitsluitend na een 
voorzetsel), -en . Strän ; strand. ft - is hier 
sa breed, het strand is hier (op Schi er
monnikoog) zo breed. De straunroonder 
sacht it - oof, de strandjutter zoekt het 
strand af. Op 't last hiene w)' it, de fas te -
wier ta pakjen, op het laatst hadden wij 
het vaste strand weer te pakken. Ticht by 
de, it -, dicht bij het strand. Don 'e, it -, 
aan het strand. Fan 'e, it - oof, vanaf het 
strand. Dat is fa n 'e, it - oof net ta sjain, 
dat is vanaf het strand n iet te zien. Fan -
oof, van het strand (in een context waar
in dit als het bekende en vertrouwde 
strand geldt). Jà sliipene hier eerder 
drachten heeulVt fan - oof, men sleepte 
bier vroeger stapels hout van het strand. 
leuwr it, de -, over het strand. leuwr -, 
over het strand (in een context waarin dit 
als het bekende en vertrouwde strand 
geldt). It paid ieulVr -, het pad over bet 

j 
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straunfeugd 

strand. Nooi - tà, naar het strand (in een 
context waarin dit als het bekende en 
vertrouwde strand geldt). Wy gaie m.eurn 
nooi - tà , wij gaan morgen naar het 
strand. Op 'e, it -, op het strand. Op -, op 
het strand (in een context waarin dit als 
het bekende en vertrouwde strand geldt. 
Der sit in schip op -, er zit een schip op 
het strand, er is een sch i p gestrand. Op -
wie niks tà fiinen , op het strand was niets 
te vinden. - , ree~/1'vn. 

'straunfeugd, s.m. Stranfad; strandvoogd. 
- , feugdjild, straunfonder. 

'straunfonder, -[fondar] s.m., -s. Stran
master ; strandvonder. - , s/raunfeugd . 

straunfonde'ree, -[fondare:] s.m. Stran
fadij ; strandvonderij . 

'straungje, [stra.l:Ingja] v. , straunge, straun
ge; 'straunje, [stra .l:Inja] v. <zeldz.>, 
straune , straune. Stranje; stranden , met 
zijn schip op het strand lopen. Straun
ged , gestrand. In straunged schip, een 
gestrand schip. De straungede schiipe, 
de gestrande schepen. 

'straungóed, s.n. Stranguod; strandgoed. 
'straunheeuwt, s.n. Stranhout; (op het 

strand) aangespoeld hout. 
'strauning, [stra.l:InuJ] s. m. , -en. Straning; 

stranding. 
'straunje, v., - , straungje. 
'straunjocht, s. n. Stranrjocht; strandrecht. 
'straunjutte, v. , straunrone. 
'straunjutter, s. m. «Ned.). Bûtsiker; strand-

jutter. ..... jutter, straunroonder. 
'straunklaine, s.plur. Stranklean ; strand

kleding. 
'straunrone; 'straunstróone; 'straunjutte 

« Ned.); v. Bûtsykje; jutten, strandjutten. 
u/ tà -n gain, erop uit gaan 0111 te (strand)
jutten. 

'straunroonder, -[ro:ndar] S. I11. , -s. Bûtsi-
ker; jutter, strandjutter. jutter, straun-
jutter, straunstrûnder. 

straunroonde'ree, -[ro:ndare:] s. m. Bût
sikerij ; strandjutterij , jutterij. 

strauns'dóoe, [stra.l:In (d)z]- s.plur. Stran
dunen ; zeereep, duinenrij onmiddellijk 
langs het strand. - , bûttendûne, seedûne . 

'straunstróoder, s. m. Bûtsiker; jutter, 
strandjutter. --> straunroonder. 
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'straunstróone, v., - , straunrone. 
'straunstóel, s.m. Stranstoel ; strandstoel , 

badstoel , windstoel. - , badstûel. 
'straunteeuw, s.n . Strantou ; strandtouw, 

platting. - , platting. 
'strauntint, s. m. & s.f. Strantinte; strand

tent. 
'straunweet, s. m. Stranweet; biestarwe

gras . 
streek, [stre:k] s.m., streken. Streek: streek. 

1. straat, openbare weg; in z. naam voor 
elk van de in verhoudi ng lange, van oost 
naar west evenwijdig aan elkaar lopende 
straten die de oude kern van het dorp 
Schiermonnikoog vormen, zijnde Lange
streek, Langes/reek om 'e nood, Noder
streek, Middenstreek (Middels /reek), 
Feurstreek, Tûerstreek (de laatste loopt 
van noord naar zuid) . --> srr·eekje, streek
rone. Jà deur jauns de - net mair op, zij 
durft 's avonds de straat niet meer op. Jà 
gaie de - reeuwn , zij wandelen door het 
dorp (langs de streken). - , darp. De stre
ken, de straten , inz. de centrale straat, de 
Middenstreek ; ook voor: het dorp. Wy 
roonden troch de streken, wij liepen door 
de straten, inz. door de Middenstreek. It 
gie de hele streken troch, het gaat het 
hele dorp door. 2. landstreek: windstreek. 
De badgasten komme ût ale streken fan 
it laun , de badgasten komen uit alle stre
ken van het land. 3. sluwe of bedrieglijke 
daad. In minnen -, een gemene streek. Hy 
het fan dà streken, hij heeft van die stre
ken. 4. <zeldz.> streep, lijn (vrijwel 
uitsluitend voorkomend in de vaste ver
bindingen hier af der in streek eeuwnder 
satte en fan streek bringe, retje, \Vazze) . 
- , streep. 5. strijkende beweging (alleen 
voorkomend in de vaste verbinding dy, 
ien in streek ieuwr 'e hole, p lase jaan) . # 
Op 'e -, op straat (in het dorp Schier
monnikoog). --> bun, striete . De ben aal
sje jCILII1S op 'e -, de kinderen spelen 's 
avonds op straat. Dà jong es scheile de 
hele jaL/ne op 'e - om, die jongens slen
teren de hele avond op straat rond. De 
jongfoointen en j ongfamde gaie de - op 
en dal , de nog ongehuwde jonge volwas
senen fl aneren op straat. Dy, ien in -
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ieuwr 'e hole, plose jaan, <Fr.> j in , ien 
in streek om 'e holle jaan; vluchtig zij n, 
iemands gezicht wassen. 'feech, foo ie, 
reer, sleek. Dyn streken tuskreje , zijn 
trekken thuiskrijgen , zijn verdiende loon 
krijgen , loon naar werken krijgen. -> 

trek. Hier af der in - eeuwnder satte, er
gens een streep onder zetten, iets als af
gedaan beschouwen. Fan - bringe, retje, 
wazze, van streek, ontdaan maken, raken, 
zIJn. 

'streekje, [stre: kja] v., streke, streke; 
'streekrone, v. , streekroonde, streek
roond. In slach om rinne; een straatje om 
lopen; inz. voor: fl aneren (van de nog 
ongehuwde jonge volwassenen). Yn 'e 
schymerjaune streek je wy wal 'reis, in de 
schemering gaan wij wel eens een straa t
je om. De j ongfoointen en jongfamde 
binne de hele jaune oon 't streekronen, 
de nog ongehuwde jonge volwassenen 
fl aneren de hele avond op straat. - , 
streek. 

'streekroman, s.m. Streekroman ; streek-
roman. 

'streekrone, v., - , streekje. 
'streektaal, s. m. Streektaal ; streektaal. 
streep, [stre:p] s.m., strepen. Streek; 

streep. # Der roont in - troch, er loopt 
een streep door, bij, zij is niet goed wijs. 
In - troch de rakkening, een streep door 
de rekening, een tegenvaller. -> streek. 

'streepje, [stre:pja] v., strepe, Sf/'epe. Streek
je; strepen, met (evenwijdige) strepen 
bezetten, door strepen verdelen. -> stre
pedo 

'streepjesbruek, [stre: pjaz]- s.m. Streekje
broek; streepjesbroek. -> streped. 

'streepjesgiied, [stre:pjaz]- s.n . Streekje
guod; streepjesgoed. -> streped. 

'streepsmyte, onregelm. V. Streekjesmite; 
een bepaald werpspel met munten, inz. 
centen, spelen. 

streeuwnsk, [strq,m(t)sk] adj . & adv. Stron
terich; strontachtig, stronterig, stronti g. -
nikke, walgelijk stinken (lett. : naar stront 
ruiken). 'streeuwnt. 

streeuwnt, [strq,mt] S. I11. Stront; stront, 
kak, poep, schijt, feca liën. # Ut - weis 
keeuwje (kinne), van waardeloze spullen 

streum 

nog iets moois (kunnen) maken (lett.: uit 
stront was (kunnen) kauwen ). - , kak, 
poep, schyt, streeuwnsk, wiet. 

'streeuwntbezem, S.I11. Strontbiezem; stal
bezem. In auden haibezem wedt latter 
faa k as - brukt, een oude haibezem wordt 
later vaak als stalbezem gebruikt. - , 
staalbezem. 

'streeuwntmich, s.f. Strontmich ; mest
vlieg. -> beestemich. 

'streeuwnttrochwiet, adj. Stronttrochwiet; 
doornat, druipnat, kletsnat. -> dong
trochwiet, druptrochwiet, kletstrochwiet, 
Á.'1vatstrochwiet. 

streke(ste), -> strikje. 
'strekke, [stn:ka] v., strekte, strekt. Strek

ke; strekken, strak (en vlak) trekken. 
'strekking, [stn:kUJ] s.m. , -en. Strekking; 

strekking. 
'strele, [stre: la] v., streelde, streeld. Streakje; 

strelen (in fi g. zin ). Sawat streelt it air, 
de tang, zoiets streelt het oor, de tong. - , 
aaie. 

'streped, [stre: pat] adj . Streekjes; ge
streept, met een streeppatroon. ln kleed
j en f an - gued, een jurk, japon van ge
streepte stof, van streepjesgoed. In -en 
[stre: padan] bruek, een broek van ge
streepte stof, een streepjesbroek. De ky
men binne - raid, aan de horizon ver
toont de lucht rode strepen. - , streep, 
streepjesbruek, streepjesgûed. 

'streuje, [strö:ja] v., streude, streud. 
Struie; strooien. Sukker ieuwr de rys -, 
suiker over de rij st strooien. De fjuertuer 
streut syn jiet ieuwr it eilaun, de vuur
toren strooit zijn licht over Schiermon
nikoog. As it gled is, wedt der streud, als 
het glad is, wordt er gestrooid, wordt er 
zand, zout op de wegen gestrooid. De 
bleusels streuje ieuwr de greeuwn, de 
bloei seis dwarrelen over de grond (alsof 
ze er over gestrooid werden). 

streum, [strö:m] s. m., -en. Stream (in bet. 
I en 2), stroom (in bet. 2); stroom. 1. 
stroming in bet zeewater. De - is net 
stark, de stroOI11 is niet sterk. De - is us 
nwoi, tj in, wij hebben de stroom mee, te
gen. Wiin en - het er mooi, wind en 
stroom heeft bij mee. 2. zeer grote hoe-
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veelheid. In - fan b/ued, trienen, een 
stroom van bloed, tranen. 3. (hoeveel
heid) elektri citeit. Hàfo/e - hewlVe 110' 
dees II0·k ferbrûkt ?, hoeveel stroom heb
ben wij deze week verbruikt? # EeulVnder 
- satte, stain, onder stroom zetten, staan . 
Der stie - op, daar staat stroom op, dat 
staat onder stroom. 

'streume, [strö:ma] v., streumde, streumd. 
Streame; stromen . 

'strewnferbrUk, s.n. Stroomferbrûk; stroom
verbruik. 

'streuming, [st:rö:mll)] s. m., -en. Strea
ming; stroming. 

'streumtried , s. m. Stroomtried; stroom
draad. 

'streusel, [strö:sal] s. n. Struisel; strooisel. 
'streve, [stre:va] v., streefde, streefd; 'striv

je, [strIvja] v. <zeldz.>, ik strivje, dà 
streveste [stre:vasta], hy streve [stre:va] , 
wy, je, jimme, jà strivje; streve, streve. 
Stribje; streven. # - nooi, streven naar. 

'strevelje, [stre:valja] v. *, streve/e, streve
Ie. Risselje, reauntsje; ritselen, (zacht) 
ruisen. It kûern strevele , het graan ruiste 
(zacht). De brys dy strevele yn 'e halmen, 
het briesje ritselt in het helmgras. 

'streven, [stre:van]; 'strivjen, [strlvjan] 
<zeldz.>; s. n. Stribjen; streven . Dat is 
altyd Lis - lVein, dat is al tijd ons streven 
geweest. 

streve(ste), --> strivje. 
stryd, [strit]; striid, [stri :t] <zeldz.>; s.m. 

Strüd; strijd. Hy is falen yn 'e -, hij is ge
vallen in de strijd. De - om. it bestain , de 
strijd om bet bestaan. De laste -, de 
doodsstrijd. - ) lejen. # Yn - mooi, in 
strijd met. - leverje, strijd leveren. 

'str ydber, [stridbar] adj. & adv. Striidber; 
strijdbaar. 

'strydbyl, s.f. Striidbile; strijdbijl. # De -
begrave, de strijdbij l begraven, vrede 
sluiten . 

'stryder , [snidar] ; 'striider, [st:ri:dar] ; s. m., 
-s. Sn·ider ; strijder. 

stryde' ree, [sn·idare:]; striide'ree, [stri :da
re:]; s.m. Strideraasje, striderij ; gekibbel, 
gekrakeel , getwist. 

'strydfraach, s.m. Su·iidfraach; strijdvraag. 
'strydich, [stridax] : 'striidich, [stri :dax]; 
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adj. Sn·idich: strijdig. # - //looi, strijdig, 
in strijd met. 

'st rydje, [stridja] v., ik strydje, dà strii
deste [stri:dasta] , hy striide [stri :da] , wy, 
je, jimme, jà strydje; striide, striide; 
'striide, [stri :da] st.v. <zeldz.>, stried 
[sn·i.at], striiden. Stride; strijden; ook 
voor: harrewarren, kibbelen. l à binne a/
tyd oon it -n , zij zij n altijd aan het harre
warren, kibbelen. # - feu r, 0 111 , str ijden 
voor, om. 

'strydpark, s. n. Striidperk; strijdperk . 
strie, [stri .a] s.n. Strie; stro, halmen van 

gedorst graan. - ) min. 
'strieblom, s. f. Strieblom; strobloem. 
'striebosk, s. n. Bosk (su-ie); strobos. 
'striebreed, s.n. Striebree(d); strobreed (al-

leen voorkomend in de vaste verbindi ng 
hierna). # Gin -, geen strobreed , niets . 
len gin - yn 'e wooi leze, iemand geen 
strobreed in de weg leggen. 

stried , --> striide. 
'striedak, s. n. Striedak, strietek; strodak. 
'striedong, s.m. Striedong; stromest, met 

stro vermengde mest. --> striemje. 
'strieën, [su·i.jan] adj. Stri eën; strooien, 

van stro vervaardigd. In - hLied, een 
strooien hoed. --> striehûed. In - pop, een 
strooien pop. --> striepop. 

'striefjuer, s.n. Striefjoer; strovuur. 
'striehued, s.m. Striehoed ; strohoed. --> 

strieën. 
striek , -> stly ke. 
striem, s.m. , --> strym. 
'strieman, s.m. Strieman; stroman. 
'striemat, s. f. Striematte; stromat. 
'striematras, s. m. Striematras; stromatras. 
'striemin, adj. Striemi n; heel erg slecht. --> 

mUL 

'striemje, [stri.amja] v. '" , striell7 e, strie
me. 1. Striedong op 'e rûchskerne of oer 
it Jan bringe; stromest op de mestvaalt of 
over het land brengen. - ) striedong. 2. 
huskeleegje; de privaatton in de schêne
bak ledigen en het geledigde met stro af
dekken . - ) bestriemje, schênebak. 

'striernje, v., - ) strymje . 
'striepop, s.f. Striepop; stropop. - ) strieën. 
'striesak, s.m. Striesek; strozak, bultzak. 
'strietargel, s.n. Strjitoargel ; straatorgel. 
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'strietdeuntjen, s. n. StJj itdeuntsje; straat
deuntje, straatli edje. 

'striete, [stri .ete] (het woord verschijnt als 
striet- als eerste lid van samenstell ingen) 
s. m. , -no StJjitte: straat; ook voor: het 
paadje van de deur naar de straat. - ) bin
nenstriete, (oof)kaazje. # Fan 'e - oof 
tree L/wd lVazze <zeldz.>, over de puthaak 
getrouwd zijn , niet wetti g getrouwd zijn , 
in vrije liefde samenwonen. - ) bedsplan
ke. Op ('e) -, op straat. --> bL/n, streek. 

'strietflóerje, -[flü.erje] v., strietf/ûere, 
strietf7ûere. Strjitfluorje, strjitmeitsje; stra
ten, een bestTating, plaveisel, wegdek ma
ken. Dà't Wy by him komen, wie er oon it 
-n, <Fr.> doe't wy by him kamen, wie er 
oan it strjitfluOljen ; toen wij bij hem 
kwamen, was hij aan het stJ·aten. 

'striethieuwn, s. m. Strjithûn ; straathond. 
'strietlantairen, s.m. Strjitlantearne; straat

lantaarn. 
'strietmöker, -[m:):ker] s. m., -s. Stlj itmak

ker, (strjit)fluorder ; straatmaker, straten
maker. 

'strietnöme, s. m. Strjitnamme; straatnaam . 
'strietstien, s.m. Strjitsti en; straatsteen. 
'strietwooi, s.m. Strjitwei; straatweg. 
striid, s.m., - ) stryd . 
'striide, st. v., - ) strydje. 
striiden, - ) striide. 
'striider, s. m., - ) stryder. 
striide'ree, s.m., --> stryderee. 
striide(ste), - ) strydje. 
'striidich, adj ., strydich. 
'striipe, [stri :pe] s.m., -no Stripe; strook. In 

- gûed, papier, een strook stof, papier. 
striipe(ste), - ) strypj e. 
strik, [strIk] s.f. , -ke. <Fr. :> Strik, stryk. 1. 

strik, verbinding van twee linten of van 
de beide uiteinden van een lint (i nz. al 
versiering). --> strûp . Jà hie -ke yn it hier, 
zij had strikken in haar haar. In kleed j en 
11700i -ke, een japon met strikken. 2. 
stropdas, zelfbinder. Hy het fa ndei in -
om, hij draagt vandaag een stropdas. 3. 
valstrik (in deze bet. vrijwel uitslui tend 
voorkomend in de samenstelling strik
fraac h). - ) sm/ppel. 

'strykbeeuwt, s.m. Stryki zer; strijkbout. - ) 
stly kiizde r. 

stri kje 

'strykbóes, s.n. Draa iboerd; onderdeel van 
het draaistel van een oude boerenwagen , 
te weten een op het voorstel beves tigde 
plank, waarop de drooischammel soepel 
kan draaien (zodat men met de wagen 
bochten kan nemen). 

'strykdróch, adj. Strykdroech, strikers
droech; strijkdroog. 

'stryke, [strike] (st. )v., striek [stri .ek] , 
sfly kte; stritsen [strltsen], strykt. Strike; 
stJ·jjken. Ien ieL/ wr it hier, de hóle, de 
tjaik -, iemand over het haar, het hoofd, 
de wang strijken. De dieze striek ieL/lVr it 
fj ild , de nevel stJ·eek neer over het veld. 
De seewiin stly kt ie L/ wr it dûn, de zee
wind strijkt over de duinen. Hy strykte 
hier fe L/rby, hij schuifelde hier voorbij . In 
lakken -, een laken strijken (met een 
strijkbout). De knûkken ût 'e brûek -, de 
kreukels uit de broek strijken. Jà het de 
hele jaL/ne stien fà -n, zij heeft de hele 
avond staan strijken. De fyûe l -, (op) de 
viool strijken , de viool bespelen (met een 
strijkstok). Jà kin al heel aardich -, zij 
kan al heel aardig op de viool strijken, zij 
kan de viool al heel redelijk bespelen. De 
flage, de seilen -, de vlag, de zeilen strij
ken , neerlaten (en innemen). In slûep -, 
een sloep strijken, te water laten zakken. 
# Derm.ooi tà -n gain , ermee (nI. met de 
eer, de winst) gaan strijken. Stryk en sat, 
strijk-en-zet, ieder ogenblik, herhaalde
lijk. Dat dogge se der stly k en sat, dat 

,doen ze daar strijk en zet, ieder ogenblik, 
herhaaldelijk. - ) haL/n, schatel, slat. 

'strykel, [strikel] s.m., -s. Strikel; strekel, 
gereedschap voor het aanzetten van een 
zeis. - ) harstook, seenstrykeL. 

'stryker, [striker] s.m., -s. Striker; strijker, 
bespeler van een stJ·ijkin strument. 

'strikfraach, S. I11 . Strikfraach ; stri kvraag. 
'strykgóed, s.n. StTikersguod, striken; strijk

goed. 
'strykiizder, s.n. Strykizer ; strijkijzer, 

strijkbout. --> sfly kbee L/wt. 
'strykynstremint, s.n. Strykynstrumint ; 

strijki nstrument. 
'strikje, [strIkje] v., ik strikje, dà strekeste 

[stre:keste], hy streke [stre:ke], lVy, je, 
j imme, jà strikje; streke, s freke. Strikje; 
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strikken , tot een strik binden . 
'strykjild, s.n . Strykjild; strijkgeld. 
'strykkwartet, s.n. StryU'Wartet; suijkkwar-

tet. 
'strykorkest, s. n. Strykorkest; strijkorkest. 
'strykplanke, s.m. Strykplanke; stJijkplank. 
'strykstook, s.m. Strykst6k; strijkstok. 
strym, [strim] ; striem, [stri .am] ; s.m. , -en. 

Strym, striem; striem. 
'stryme, V. , --> strymje. 
'strymje, [su'irnja] V., stryme, sfryme; 'stry

me, [strima] V., stl)'mde, st/)'lI1d; 'striem
je, [stri .amja] V., sfneme, st/-ieme. Strymje, 
striemje; striemen. - , sfl)'pje. 

'strimme, [strIma] V., strimde, strimd. 
Str(j)emme; stremmen, dik worden (van 
melk). 

'strimsel, [strlm(p)sal] s. n. Str(j)emsel ; 
stremsel. 

string, [strllJ] adj . & adv., -er, -st. Strang, 
string; streng. Jn -en schûe/mester, een 
strenge onderwijzer. Jn -en straf, een 
strenge straf. Jen - straffe, iemand streng 
straffen. Jn -en winter, een sU'enge win
ter. De -ste winter sont jieren, de streng
ste winter sedert jaren. 

string, [strllJ] s.m., -en. Stri ng; streng, dik 
ineengevlochten touw. De hynjers /ûeken 
de -en stiif, de paarden trokken de stren
gen stijf (m.a.w. zij begonnen te trek
ken) . 

'stringens, [strlDan(t)s] s.m. SU'angens, sU'i n
gens; strengheid. 

'strypje, [stripja] V., ik slJ)'pje, dà 
striipeste [stri :pasta] , hy striipe [stri:pa] , 
\'0', j e, jimme, jà stlypje; striipe, striipe. 
Strymje, striemje; striemen (vgl. Fr. 
streeps, stryps 'striemende slag met touw 
of zweep'). De ryn striipe har yn it ge
sicht, de regen striemt haar in het ge
zicht. --> strymj e. 

stritsen, ' stryke. 
'strivje, V., --> streve. 
'strivjen, s.n ., - , streven. 
'stroffelje, [strofalja] v. «Fr.) <zeldz.>, 

stroffe/e, stroffe/e. Stroffelje; struikelen. 
- , stoffelich, strukkelje. 

'stromfelje, V., --> strompelje. 
'strompelje, [strompalja] V. , strompele, 

strompele; 'stromfelje, [strom(p)falja] V. , 
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stromfele, stromfe/e; 'strampelje, [stram
palja] V., strampele, strampele. Strom
pelje; strompelen , gebrekkig lopen, tel
kens struikelend voortgaan . --> hobbelje, 
knoffelje, sterrelje, stoffelich, tjolve. 

'stronke, [stroljka] s.m., -11. Stronk; stronk. 
strop, [strop] ; strap, [sträp]; s.m. , -pen. 

Strûp(e) (in bet. I), strop(pe) (in bet. 2); 
strop. 1. lus, strik ; inz. voor: strik om 
iemand te verworgen of op te han gen. - , 
strup. 2. (financiële) tegenvaller. 

strot, [strot] ; st rat, [strat]; s. m. & s.n. 
(alleen in de vaste verbinding it aud 
strot), -ten. Str6t(e); strot. Jt aud - hipt 
him op en dal , zijn adamsappel beweegt 
op en neer (bijv. tijdens het kauwen). --> 

rachel. 
struep, --> strûppe. 
strm, [strüfJ adj . & adv., -fer, -st. SU'oef; 

stroef. De haune binne my sà -, mijn 
handen zijn zo stroef, ruw. Jà daar gie -, 
die deur gaat stroef, die deur klemt een 
beetje. Jn - gesicht, een stroef, stuurs 
gezicht. 

'strUffens, [strüfan(t)s] s.m. Stroefens; 
stroefheid. 

'strUk, [strük] s.m., -ken. SU'ûk(e); struik. 
Lytje -, vleinaam voor een klein kind. --> 

drol, j7oze, fodde, klûffe, knotse, lam
mestets, protter. 

'strUkheide, s.m. Strûkheide; struikheide. 
'strUkkelje, [strükalja] V., strûkkele , strûk

kele. Stroffelje; struikelen. Jen - liete, 
iemand laten struikelen. --> stroffelje. 

'strUkreus, s.f. Strûkroas; struikroos. 
'strUIkje, [strülkja] V., strûlke, strulke . 1. 

Struil(j)e, streul(j)e; plassen (van een 
kind). De lytje jonge sit op 'e poot tà -n, 
de kleine jongen zit op de pot te plassen. 
--> miet, peesje, pymelje. 2. puozje; mor
sen, knoeien (met water). - , pûezje, 
spu/kje. 

str6n, [strün] s.m. In: Op 'e - gain, <Fr.> 
op 'e strun gean; er speurend en spiedend 
op uit gaan . Op 'e - \Vazze, <Fr.> op 'e 
sU'un wêze; er speurend en spiedend op 
uit zijn, rondneuzen, rondsnuffelen . - , 
strûndersfotten. --> strûnne. 

'str6nder, [su'ündar] s.m. , -S. <Fr.:> Strun
der, strunjager (alleen in bet. 2). 1. ie-
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mand die spiedend, speurend en luiste
rend rondloopt, rondsluipt, iemand die o
veral rondneust, rondsnuffelt. 2. voyeur, 
Uonge)man die minnende paartjes en 
zich ontkledende mei sjes of vrouwen be
gluurt, bespiedt. -> strûnne. 

strtillders'fotten, [stründa(r)s]- s.plur. In: 
Op - Ivazze , <Fr.> op it strunderspaad 
wêze; er speurend en spiedend op uit 
zIJn , rondneuzen , rondsnuffelen . -> 

strûn, strûnne. 
'strtilldersweer, [stründa(r)z]- s. n. Strun

derswaar; donker, mistig en/of regen
achtig weer (m.a .w. : geschikt weer om te 
strûnnen). 

'strtillne, [strüna] v., strunde, strûnd. Stru
ne; speurend, spiedend en lui sterend 
rondlopen of rondsluipen, rondneuzen , 
rondsnuffelen; ook voor: minnende paren 
of zich ontkledende meisjes of vrouwen 
begluren, bespieden (als voyeur); ook voor: 
dwalen , zwerven , rondlopen. Hy strûnt 
de hele dei bedaar, hij neust, snuffelt de 
gehele dag buiten rond. De ben strunne 
om 'e sjottint, de kinderen lopen speu
rend en spiedend om de sch iettent. Dy 
man is a/tyd 00/1 't -/1, die man is er altijd 
op uit minnende paartjes of zich ont
kledende meisjes of vrouwen te begluren , 
te bespieden . Wy he ~\1Ille ieuwren troch de 
dune strund, wij hebben uren door de 
duinen gedwaald, gezworven. Wy wille 
wat op it eilaLm -, wij willen wat op 
Schiermonnikoog (rond)dwalen , (rond)
zwerven. - , strûn, strûnder, strundersfot
ten. 

stróp, [strüp] s. m. & s.f., -pen (als s.m. ), 
-pe (als s.f.) . Strûp(e); strik, lus; ook 
voor: strop. In - om 'e nóke, een strop om 
de hals. -> strik, strop, struppe/. 

'strópaits, s.f. Sûkereart; peulerwt, sui
kererwt. -e, peulerwten , peulen , peultjes. 
- , sukkeraits. 

'stróppe, [strüpa] onregelm.v., struep 
[strü.ap], smipte; strupt. <Fr.:> Strûpe. 
1. strijkelings afhalen , afscheiden ; in z. 
voor: vi ll en, van het vel ontdoen (van een 
gedood dier). De b/eddenfan 'e tak -, de 
bladeren van de tak stropen. In haas, 
kniin -, een haas, konijn stropen , vi llen. 

stuel 

In strûppeden haas, kniin, een gestroop
te, gevilde haa , een gestroopt, gevi ld ko
nijn . -> kniin. 2. glijdend, zachtjes gaan . 
It golle saun Sf/-upt us troch de haL/ne, 
het mulle zand glijdt (zachtjes) door onze 
handen . It watter strupt ieuwr de raL/n
del, de omer strupt tat ieuwr de raL/nde/, 
de emmer stroomt (zachtjes) over. -> 

ieL/wrrone, ieuwrstreL/me, spu/kje. Der
eeL/IVItder -, - , dereeuwnder. 

'stróppel, [strlipal] s.m. , -s. Kninestrûp ; 
konijnen strik. - , Sf/-up. 

'stróppelje, [strüpalja] v., smippe/e , strup
pe/e. Kninestrûpe; konijnen strikken ; 
ook voor: stropen, roven (in deze bet. al
leen voorkomend in de vaste verbinding 
reuve en struppelje) . - , knynje, reuve. 

'stróppelpege, s.m. Pjuk om de kninestrûp 
mei fêst te setten; prik, scherp gepunte 
stok om de konijnen strik mee vast te zet
ten . 

'stróppeltried, s. n. Siseltried; dun koper
draad , gebruikt voor het maken van ko
nijnenstrikken . - , syse/tried. 

'strópperich, [strüparax] adj. <zeldz.>. 
Stribb(el)ich ; stug (van haar). - hier, stug 
haar. fyterich. 

'strósfeer, [strüs] - s.f. Strusfear ; stru isveer. 
'strósfieuwl, [strüs]- s.m. Strusfûgel ; strui s

vogel. 
stód'deerje, [stüdLalja] v., studdere, stud

dere. Studearje; studeren. 
stód'deerkomer, s.m. Studearkeamer; stu

deerkamer. 
'stóddy, [stüdi] s.m ., -s. Studzje; studie. # -

metje fan , studie maken van. 
'stóddykasten, s. plur. Studzjekosten; stu

diekosten. 
stód'dint, [stüdInt] s.m. , -en. Studint; stu

dent. 
stód'dintetiid, [stüdlnta]- s.m. Studinte-

tiid ; studententijd. 
stóech, - , stain. 
stóek, - , stukke. 
stóel, [stü.al] s. m., stollen [stolan]. Stoel; 

stoel. In leL/jen, makkeliken -, een luie, 
gemakkelijke stoel. # Tà - en tà bank 
wazze, <Fr.> te stoel en te bank wêze; op 
slag, op stel zijn (bijv. na een verhui
zi ng); ook voor: op zijn gemak zijn . 



stuelje 

'stuelje, [stü .e lje] V. , stuele, stuele . Stuolje; 
stoelen, uitstoelen, breed uitgroeien (van 
planten). Dy plant stûele al, die plant 
stoelt al, begint al breed uit te groeien. -> 

futstûe!je, trochstûe!je, ûtstue!je. 
'stueljild, s. n. Stuolj ild; stoelgeld, stoel en

geld, geld dat men voor het huren van 
een stoel betaalt (in z. in de kerk). 

'stuelklak, s.f. StuoltsjekJok; stoeltjesklok. 
'sruelmat, s.f. Stuolmane; stoelmat. ~) stûel

wiinder. 
'sruelspake, s.m. Stuolspeak(e); stoel sport. 
'sruelwiinder, -[vi :nder] s.m., -s. Stuolwyn

der ; stoelenmatter. - ) stûelmat. 
stuer((e)n), -> storve. 
stUf, [stüfJ adj . & adv. , -fer, -st . Stoef; stug 

(in bet. I en 2), kras (in bet. 3). 1. stuurs, 
niet meegaand (in z. a ls karakter
eigenschap). ) stjûers. In - gesicht, een 
stug, stuurs gelaat. Hy docht altyd sà -, 
hij doet altijd zo stug. 2. standvastig, vol
hardend. De -fe reggen fan 'e dûn.e, de 
stugge, on verzettelijke ruggen der dui
nen. De steven sneet - troch it warrer, de 
steven snijdt stug, stevig (en volhardend) 
door het water. l à hewwe har - wars, zij 
hebben zich flink , stevig geweerd. In ~fen 

lozer, een stugge lezer, een hartstochte
lijk lezer, iemand die zeer veel van lezen 
houdt. fûl. In ~ell reker, een stev ige 
roker, iemand die veel (en graag) rookt. 
Hy lost, reekt -, hij leest, rookt veel (en 
graag). In -fen lI1ester, een strenge, on
buigzame meester. 3. zwaar, inspannend, 
niet gemakkelijk. It is in ~en dei wein , 
het is een zware, inspannende dag ge
weest. It gie -, het gaat moeizaam, niet 
gemakkelijk. l à hie it maar -, zij had het 
niet gemakkelij k. War - opnimme, iets 
ern stig, seri eus opvatten . # AI tà -, al te 
kras, al te bar, al te erg. ~) strak. 

'stUffens, [stü fe n(t)s] s.m. Stoefens; stug
heid, stuursheid. Yll ale - wie it in gued 
minsk, met al haar stugheid, stuursheid 
was zij (toch) een goed mens, een goede 
vrouw. 

stUkka'door, [stükado.er], [stükedo.er] S. lll ., 

-s. Stukadoar ; stukadoor. 
stUkka' doorje, [stükado.erje], [stükedo.er

je] V. , stûkkadore, sfÛkkadore. Stukadoarje; 
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stukadoren. 
'stUkke, [stüke] (onregelm. )v., stukte, 

sniek [stü .ek] <zeldz.>; snikr. Stûkje; 
stokken , haperen , blij ven steken. De 
azem, it werk stûkt, de adem, het werk 
stokt. ) hekje, srakke. 

stukste, -> steuke. 
stukt(e), ~) sleuke. 
stume(ste), -> stûmje . 
'stUmje, [stümje] V. , ik stumje, dà stûmeste 

[stü :meste] , dà stûlIlll1este [stümeste] , hy 
stûme [sti.i :me] , hy stull1l11e [stLime], wy, 
je, jimll1e, jà Slumj e; stume, stûmme; stu
me, stull1me. Stumje; mokken, wrevelig 
zijn en daar niet rond voor uitkomen. Dà 
moste net sà -, je moet niet zo mokken. 

stómsk, [stüm(p)sk] adj . Stumsk; mok
kerig, mokkend. Dà moste net sà - \Vaz
ze, je moet niet zo mokkerig zijn , je moet 
niet zo mokken. 

'stuntelich, [stöntelex] adj . & adv. « Ned. ). 
Knoffelich; stuntelig. -> knoffelich. 

'stuntelje, [stöntelje] v. « Ned. ), stunteie, 
stuntele. Knoffelje; stuntelen. 

stut, [stöt] s. m., -ten. Skoar(re), stipe; stut. 
In - tjin, eeu\Vnder de mieuwre satte, een 
stut tegen, onder de muur zetten . 

stut, [stüt] s. m., -Ien ; 'stut jen, [stütjen] 
s. n., stut j es [stütjes] . Stut; langwerpig en 
smal broodje. 

'srutjekeuren, [stütjekö.eren] adj . ..,. « Fr. ). 
In : In - bni.ek, <Fr.> in stusjekoarden 
broek; een manchester, ribfluwelen broek. 
-> kraalschroten. 

'stut jen, s.n. , ~) stut . 
'stutte, [stöte] V. , stut te , stut. Skoarje, 

stypje; stutten, schoren. -> sch(//je . 
sub'tyl, [söptil] , [septil] adj . & adv., -der, 

-st. Subtyl ; subtiel. 
'suchjen, [söxjen] s. n., suchjes [söxjes]. 

Suchtsje; zuchtje, zacht windje. Der 
spiile in - troch it jonge grien , er speelt 
een zuchtje door het jonge groen. # Der 
is gin - wiin , er is geen zuchtje wind, het 
is volkomen windstil. -> blakstilte, bleus, 
kueltjen, Slicht, twirke. 

sucht, [söx t] s.m. , -en. Sucht ; zucht. In 
j eppen -, een diepe zucht. # Yn ('e tiid 
fan) in -, <Fr.> yn in sucht; in een vloek 
en een zucht, in een ommezien. -> f1ok, 
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ammeree, eugenblik, wip . - , ferlichting, 
suchjen. 

sucht, [söxt] s. m. Sjochte, sucht ; zucht. 1. 
waterzucht, opeenhoping van vocht in 
eni g lichaamsdeel. ..... wattersucht. - yn 'e 
ankels , zucht in de enkels. 2. (z iekelijke 
of overdreven) begeerte naar , neiging tot 
(in deze bet. alleen voorkomend als twee
de lid van samen stellingen , zie: bemeu
sucht, eersucht, fretsucht, geelsucht, 
wraaksucllI) . 

'suchte, [söxta] v., suchtte, sucht. Suchtsje; 
zuchten. l ep -, diep zuchten. 

'suchtich, [söxtax] adj . <zeldz.>. Suchtich ; 
zuchtig, ziekelijk. 

sud, [süt] s.n. (i n vaste verbindingen met 
de prep. om met het art. 'e ), adj. & prep. 
Sud; zuid. 1. (als s.n .; in nevenschikking 
met nood zonder art.) het zuiden . - , sud
den . Hier yn 't -, hier in het zuiden. De 
[teuwien komme yn it feu /fi er wierom ut 
it wairme -, de vogels keren in het voor
jaar terug uit het warme zuiden. 2. (a ls 
s.n .) het zuidelijke gedeelte van het tradi
tionele Schiermonnikoger woonhui s (dat 
als zodanig afzonderlijk bewoond kon 
worden). - , hus. Wy sieten yn 't -, wij za
ten in het zuidelijke gedeelte (van een 
traditioneel Schiermonn ikoger woon
hui s). 3. (a ls adj .) zuidelijk, tot het zui
den behorend, uit het zuiden (komend) . 
De wiin is -, de wind is zuid, zuidelijk. 4. 
(als prep.) bezuiden, ten zuiden van. - , 
besudden, sudlik. - de tjark, bezuiden, 
ten zuiden van de kerk. # Om 'e -, in het 
zuidelijke gedeelte van het traditionele 
Schiermon nikoger woonhuis. ~)' masten 
om 'e - wà, wij moesten in het zuidelijke 
gedeelte (van een traditioneel Sch ier
monnikoger woonhuis) zijn. Om 'e -
winje, in het zuidelijke gedeelte van een 
traditioneel Schiermonnikoger woonhuis 
wonen. By us om 'e -, bij ons (die in het 
zuidelijke gedeelte van een tradi tioneel 
Schiermonnikoger woon huis wonen). [t 

hus 01/1 'e -, het zuidelijke gedeelte van 
een traditioneel Schiermonnikoger woon
huis. Om 'e -, om 'e - 0 117, om 'e - aan, om 
'e - ut, om de zuid, zuidwaarts. Om 'e -
fóre, om de zuid varen. In rit om 'e -, een 

sudeust 

rit door het zuiden , door het zuidelijke 
deel , een rit via een zuidelijke route. Fan 
nood naai -, van noord naar zuid , van 
het noorden naar het zu iden. Yn nood e/l 
-, in noord en zuid, in het noorden en het 
zuiden . 

sud 'aist ; sud 'eust; s. n. & adj. 1. (als s. n. ) 
zuidoosten . ..... sudaisten. ~v seigen it 
jiet fan it eiiaun yn it -, wij zagen het 
vuurtorenlicht van Schiermonnikoog in 
het zuidoosten. 2. (a ls adj. ) zuidoostelijk, 
uit het zuidoosten komend. De wiin is -, 
de wind is zuidoost. 

sud 'aisten, s.n. Sudeasten : zuidoosten . [/1 

sniestarm ût it -, een sneeuwstorm uit het 
zuidoosten. - , sudaisl. 

sud'aister , -[ajstar] s.m., -s. Sudeaster; zuid
ooster, wind of storm uit het zuidoosten. 

sudaister'starm, s.m. Sudeasterstoarm; zu id
oosterstorm . 

sud'aistlik, adj . & adv. Sudeastlik; zuid
oostelijk. [n -en wiin , een zuidoostelijke 
wind. # - fan, <Fr.> sudeastlik fan ; ten 
zuidoosten van. 

'sudden, [südan] s.n. Suden; zuiden. De 
wün koml ut it -, de wind komt uit het 
zuiden. l à win je yn it - (fan it laun), zij 
wonen in het zuiden (van het land). # In 
kamer op it -, een kamer op het zuiden, 
aan de zuidzijde (van het huis, hotel, 
enz.). - , sud. 

'sudderbreedte, [südar]- s.m. Suderbreed
te; zuiderbreedte. 

'sudderbuttendaar, [südar]- s.f. Suderbû
tendoar; buitendeur van het sûd van een 
trad itioneel Schiermonnikoger woonhuis. 

'sudderdaar, [si.idar]- s.f. Suddoar: deur 
aan de zuidzijde. 

'sudderje, [södarja] v. , suddere, suddere. 
Soar(rel)je; sudderen. 

'sudderkomer, [südar]- s.m. Keamer op it 
suden; kamer op het zuiden. 

'sudderpoot, s.m. <zeldz.>. Seurpöt; zeur
pot, zeurkous, zeurpi et. ..... aimeikont, 
aimelpuere, seurkont, seurpoot, stillpoot. 

Sudder'see, [südar]- nom.prop. Sudersee; 
Zuiderzee. 

'suddewiin, [süda]- s. m. Sudewyn ; zuiden
wind. 

sud'eust, s. n. & adj., - , sudaisl. 



sudfruchten 

'sudfruchten, s.plur. Sudfruchten : zuid
vruchten. 

Sud- 'Hollaun, nom .prop. Sud-Hollän ; 
Zuid-Holland. 

'sudkaunt, s. m. Sudkant ; zuidkant, zuid
zijde. 

'sudlik, [südlak] adj . & adv. , -er, -st. Sud
li k' zuidelijk. De -e folken, de zu idelijke 
volken. It Amlaun leit sudliker dan it ei
laun, Ameland ligt zuidelijker, is meer 
naar het zuiden gelegen dan Schiermon
nikoog. Maastricht is de sudlikste sted 
fan Nederlaun , Maastricht is de zuide
lijkste, de meest naar het zuiden gelegen 
stad van Nederland. # - fan , <Fr.> sudlik 
fan ; ten zuiden van, bezuiden. --> 

besûdden, sûd. 
'sudpool, s.m. Sudpoal ; zuidpool. 
sudsud'aist, adj . Sudsudeast; zuidzuidoost. 

De wiin is -, de wind is zuidzuidoost. 
sudsud'wast, adj . Sudsudwest; zuidzuid

west. De wiin is -, de wind is zuidzuid
west. 

sud'wast; sud'west; s. n. & adj . Sudwest; 
zuidwest. 1. (als s. n.) zuidwesten. --> sûd
wasten. In starm ût it -, een storm uit het 
zuidwesten . 2. (als adj. ) zuidwestelijk, uit 
het zuidwesten komend. De wün is -, de 
wind is zuidwest. 

sud'wasten, S. I1 . Sudwesten; zuidwesten . In 
starm ut it -, een storm uit het zuidwes
ten . -> sudwast. 

sud'waster, -[vastar] ; sud'wester, -[VES

tar] ; s.m., os. Sudwester; zuidwester. 1. 
harde wind of storm uit het zuidwesten. 
2. breedgerande, geoliede hoed, gedragen 
door zeelieden of schippers bij regenach
tig weer (zoals vaak met zuidwesten
wind). 

sudwaster'starm, s.m. Sudwesterstoarm ; 
zuidwesterstorm. 

sudwaste'wiin, s.m. Sudwestewyn ; zuid
westenwi nd. 

sud'wastIik, adj. & adv. Sudwestlik; zuid
westelijk. In -en wiin, een zuidwestelijke 
wind. # - fan , <Fr.> sudwestlik fan ; ten 
zuidwesten van. 

sud'west, s. n. & adj ., - , sudwast. 
sud'wester, s. m. , - , sudwaster. 
sue(d), sille. 
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suel, [sü.al] adj ., -der, -st. Soel: zoel. In -en 
wiin, een zoele wind. ft is -, het is zoel. 

'suelens, [sü.alan(t)s] s.m. Soelens; zoel
heid , zoelte. 

suen, [sü. an] s. m. , -en. Tut; kus, zoen. - , 
smok, tut . 

'suenderich, [sü.andarax] adj . Tuterich ; 
zoenerig, graag zoenend. 

'suene, [sü.ana] v. , suende, suend. Tutsje; 
kussen , zoenen. --> tutje. 

suene(n), ' sille. 
'suertjen, [sü.a(r)tjan] s.n. , suertjes 

[sü.a(r)tjas]. Suertsje; zuurtje, snoepje. -> 

sieuwrtjen. 
'suetjes, [sü.atjas] adv. Swietsjes, swietkes; 

zoetjes, zachtjes . sjonge, zoetjes, 
zachtjes zin gen . - oon it widseteeuw luk
ke, zachtjes aan het wiegentouw trekken . 
- riide, zoetjes, zachtjes rijden . # - oon, 
zoetjes aan, zachtjes aan , stilletjes aan, 
langzaam aan. Sa - oon, zo zoetjes, 
zachtjes aan. --> safjes, swiet. 

'sueve, [sü.ava] v. <zeldz.>, suefde, suefd. 
Sûzje; zoeven. --> sieuwzje. 

suf, [söf] adj. , -fer, -st. Sleau, s\ûch ; suf. --> 

sluch. 
'suffe, [söfa] v., sufte, suft. S\ûgje; suffen. 

-> slugje. 
'sufferich, [söfarax] adj . Sieauwich, slû

gich; sufferig, suffig. 
'suffert, [söfa(r)t] s.m ., os. Suffert, sûch ; 

sufferd , sukkel , domoor. 
'suge, [sü:ga] v., sugde, sugd. Sûge; zui

gen. - , suuch. 
'sUger, [sü:gar] s. m., os. <Fr.:> Sûger, sob

ber (alleen in bet. 2). 1. zuiger, zuigend 
deel van een machine, pomp, spuit. 2. 
fopspeen. - , (suuch)datjen, suuch, spyn. 

'sugerstang, s. m. Sûgerstange; zuIger
stang. 

'suje, [süja] interj . Tuike; langzaam en 
voorzichtig aan. Suje suje, <Fr.> tuike 
tuike; langzaam en voorzichtig aan. 

sUk'kade, [süka: da] , [saka:da] s.m. Suka
de; sukade. 

'sukkel, [sökal] s. m., os. Sukkel, sokses; 
sukkel , sufferd, domoor. 

sUkke'la, [sükala:]; sUkke'lade, [sükala:
da]; s.m. Sûkel arj e; chocolade. /n stok -, 
een stuk chocolade. In beker -, een beker 
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chocolade, chocolademelk. - ) planke. 
só.kke 'lade, s.m., --+ sukke/a. 
só.kke'lalatter, s.m. Sûkelarjeletter ; choco

ladeletter. 
sukke'laplanke, s.m. Sûkelarjereep; cho

coladereep. ) sfieuwrfS. 
'sukkelder, [sökelder] s.m., -s. Sukkelder ; 

sukkelaar. 
'sukkelich, [sökelex] adj. Sukkelich; suk

kelachtig, sukkelig, sukkelend. 
'sukkelje, [söke lje] V. , sukke /e, sukkele. 

Sukkelje; sukkelen, kwakkelen. 
'só.kkelsaun, [sükel] - s. n. Driuwsan, rin 

san; drijfza nd, loopzand. - ) drieulVsaun. 
'só.kker, [süker] s.m. Sûker ; suiker. I n 

peeuwn -, een pond suiker. I n puere(jol) 
-, een zakje suiker. # Brûnne -, bruine 
suiker. W:yre -, witte suiker. - ) knasfer, 
schien, swief, fûer . 

'só.kkeraits, s.f. Sûkereart; suikererwt, peul
erwt. -e, suikererwten. - ) sfrûpaifs. 

'só.kkeratjen, -[at jen] s. n. <zeldz.>, -atjes 
-[at jes). Dopeart; doperwt. Sukkerarjes, 
doperwten , doperwtjes, doppers, dop
pertjes. - ) dapaifs, swiefa ifs. 

'só.kkerbeest, s. n. Sûkerbistke, sûkerbi stje; 
suikerbeestje. 

'só.kkerbiet, s. m. Sûkerbyt; suikerbiet. 
'sukkerbole, s.m. Sûkerböle; (Fries) sui 

kerbrood, fijn wittebrood met o.a. kan
dijgruis erin gebakken. 

'só.kkerdatjen, s. n. Sobflarde, soblapke; 
dot, doekje waarin iets zoets was gebon
den en dat men schreiende zui gelingen 
in de mond stak om ze te sussen. --+ 

dafjen, sover . 
só.kke'ree, [sükere:]; sUkke'rei, [süken:.i ]; 

s.m. Sûkerei; cichorei. 
só.kke'rei, S. 111 ., --+ sukkeree. 
'só.kkereume, s. m. Erfomke: suikeroom. 
'só.kkergued, s.n . Sûkerguod; suikergoed. 

- ) sukkerspi/ . 
'sUkkerkapjen, -[kapjen] s.n., -kapj es -[kap

jes]. Kopke brandewyn mei sûker; kopje 
brandewijn met suiker (gedronken bij 
feestelijke gelegenheden). 

'só.kkerklontjen, s.n. Sûkerklontsje; sui 
kerklontje. 

'só.kkerman, .m. , -nen. Sûkertaai; specu
laas (inz. in de vorm van een sinter-

sunnichjen 

klaaspop). -nen, specu laas (inz. in de 
vorm van sinterklaaspoppen ). 

'só.kkermutjen, s. f. Erfmuoike; suikertan
te. 

'sUkkerpasjint, s. m. Sûkerpasjint; suiker
pati ënt, iemand die aan suikerziekte Lijdt. 

'sUkkerpoot, s.m. Sûkerp6t: suikerpot. 
'só.kkerschien, adj. Sûkerskjin ; brand

schoon, kraakzi ndelijk, geheel schoon. - ) 
schien. 

'só.kkersiekte, s.m. Sûkersykte; suikerziekte. 
'só.kkerspil, s. n. Sûkerguod; suikergoed. --+ 

sukkergûed . 
'só.kkerswiet, adj. Sûkerswiet; suikerzoet. 

--+ swief . 
'sUkkerwatter, s.n. Sûkerwetter; suikerwa

ter. 
'sUkkerwerk, s.n . Sûkerww-k; suikerwerk. 
suk'ses , [SÖkSES]; só.k'ses, [SÜkSES]; s. n. , 

-sen. Sukses, sukses; succes. # M ooi -, 
met succes. - hawlVe (mooi ), succes heb
ben (met). 

só.k'ses, s.n. , --+ sukses. 
sul, [söl] s.m., -lell. Sul(le); sul. 
'sulkje, [sölkje] V. , su/ke, su/ke. Dreutelje; 

drentelen, langzaam, treuzelend lopen. 
D er sulke if hQJ11l.e, men drentelt verder. 
--+ dreutelje, drinfe/je, keufelje, franfelje. 

'suUich, [sölex] adj . & adv. Sul1ich; sullig. 
'sUnnich, [sünex] adj ., sunniger [süneger] , 

-sf . Sunich ; zuinig. Hy is -, hij is zuinig, 
spaarzaam. l à maffe - Ii vje, zij moeten 
zuinig leven, zij hebben niet veel geld uit 
te geven. - sja in, zuinig kijken, een licht 
ontstemd, teleurgesteld of weini g toe
schietelijk gezicht zetten. # Sà - as in 
werm, erg zuinig (een wad worm kan met 
heel weinig voedsel toe). 

'stinnichheid, -[h E. i t] ; 'sUnnigens, [süne
gen(t)sJ; s. m. Sunichheid, sunigens; zui
nigheid. 

'sUnnichjen, [sünexjen] s. n . ..,. , sûnnichjes 
[sünexjes]. 1. profytsje, profi terke, hurd
sje, heardsje; hekwerkje dat voor de open 
haard geplaatst wordt om deze zui nig(er) 
te doen branden (vgl. Ned. zuinigje 'pro
fijtertje, standaardje waarop men het 
laatste eindje van een kaars uit laat bran
den'). 2. sunige lampe; zuinig brandende 
lamp. 



sunnigen s 

'sUnnigens, s.m., - ) sûnniehheid. 
'sUnnigje, [sünagja J V. , sûnnige, sûnnige. 

Sunigje; bezuinigen, uitzuinigen. -> be
sûnnigje, ûtsûnnigje. 

'supe, [sü:pa] ; 'suppe, [süpa] <zeldz.>; 
s.m. Sûpe; karnemelk. 

supen 'bree, [sü:pambre:] s. m. Sûpenbrij ; 
karnemelkse pap. - ) supengrotenbree, 
sûpenmallenbree. 

supengroten'bree, s. m. Sûpengrottenbrij ; 
karnemelksegortpap. -> grolenbree. 

supenmallen'bree, s.m. Sûpenmoallenbrij; 
karnemelkse bloempap, meelpap. - ) mal
lenbree. 

'supjen, [süpjan] s.n., sûpjes [süpjas] ; 
'supjen, [söpjan] s. n., supjes [söpjas]; 
'seupjen, [sö: pjan] s. n . .... , seupjes [sö:p
jas] . Sûpke, soopke; zoopje, borrel, bor
reltje, slokje. -> borrel. 

'supjen, s.n ., - ) sûpj en. 
'suplap, -[Hip] s.m., -pen. Sûplap, sûpkeal ; 

zuiplap. In auden -, een ouwe zuiplap. -> 

sûpper, sûpstrat. 
'suppe, [süpa] V. , sûpte, sûpt. Sûpe; zui

pen , zich te buiten gaan aan sterkedrank. 
'suppe, s.m. , -> sûpe. 
'supper, [süpar] s.m. , -s. Sûper; zuiplap, 

zuipschuit. In auden -, een ouwe zuiplap, 
zuipschuit. - ) suplap, supstrat. 

'supstrat, s. m. <zeldz.>. Sûpströt, sûphal s; 
zuipschuit. In auden -, een ouwe zuip
schuit. - ) suplap, supper. 

'suttel, [sütal] s.m. In: Op 'e - lVazze, <Fr.> 
op 'e sutel wêze; aan het venten zijn. -> 

sU ffelje. 
'suttelder, [süta ldar] s.m. , -s. Sutelder: 

venter. - ) roonder. 
'suttelje, [sütalja] V., su ffeIe, sufteIe. Sutel

je; venten. # - mooi ... , venten met ... Hy 
wie mooi blome aan 't -n, hij was met 
bloemen aan het venten. ) rone, suttel. 

'sutterich, [sütarax] adj ., sU fferiger [süta
ragar] , -st. <Fr.:> Suterich. 1. smoezelig, 
groezelig, beduimeld. - ) grimlllelieh, 
gruzelieh. 2. haveloos, armoedig (m.b.t. 
kleding e.d.). 3. onaangenaam, regenach
tig (m.b.t. het weer). It is -, het is regen
achtig, het is onaangenaam weer. - weer, 
regenachtig, onaangenaam weer. 

suuch, [sü:x] s.m., sugen [ ü:gan]. 1. Sûch ; 
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10k, klok, teug. ) klok, suge, teueh. Sit 
der naeh in - yn 'e fles ?, zi t er nog een 
slok, teug in de fl es? Jà mor aik in - hà, 
zij moet ook een slokje. 2. sûchje; fop
speen. -> (suuch)datjen, spyn, suge r. 

'suuchdatjen, s. n. Sobber, sûger ; fopspeen. 
-> dat j en, spyn, suuch, suger. 

'suuchfles, s.f. Sûchflesse; zuigfles. 
'suvel, [sü:val] s. m. Suvel; zuivel. 
'suvelfebryk, s.f. <zeldz.>. Bûterfabryk, 

molkfabryk; zui velfa briek. -> bUffelie
bryk, mulkfebryk. 

'suvelschuele, s. m. Suvelskoalle; zuivel
school. 

'suver, [sü: var] ; 'suvver, [süvar] <zeldz.>; 
adj. & adv., -der, -st. <Fr.:> Suver. 1. 
zuiver. De -e seeloft, de zuivere, schone, 
niet vervuilde zeelucht. - sjonge, zuiver, 
op toon zingen. - 1100t , zuiver, geheel, vol
komen wit. - eilanders, zuiver, onver
val st Schiermonnikoogs. Der binne maar 
in pair mair dà't it eilanders - prate, er 
zijn er nog maar enkelen die het Schier
monnikoogs zuiver, zonder fo uten of af
wijkingen spreken . 2. <zeldz.> bijna, 
haast, welhaast. Der sir - gin farve mair 
op j à daar, <Fr.> der sit suver gjin ferve 
mear op dy doar ; er zit bijna, haast geen 
verf meer op die deur. Jà wie - yn 'e 
sieulVze, <Fr.> hja wie suver yn 'e sûze; 
zij zat zo'n beetje te suizebollen. It wie -
in fernimming, <Fr.> it wie suver in fer
romming; het was bijna, welhaast een 
verrUlmmg, opluchting. # Sà as 
geeulVd, <Fr.> sa suver as goud; volko
men zuiver, puur. It is yn 'e dûne lang 
net -, het is in de duinen lang niet zuiver, 
lang niet pluis, het spookt in de duinen. 
Syn f erhaal is net al tà -, zijn verhaa l 
klopt niet helemaal (m.a.w. hij probeert 
ons te bedriegen). -> al/ene, kafje, plus, 
spil . 

'suverens, [sü:varan(t)s]; 'suverheid, 
-[hE. it] ; s. m. Suverens, suverheid; ZUJ

verheid. 
'suverheid, s.m. , -> suverens. 
'suvering, [sü:varIIJ]; 'suvvering, [süvarl.I]] 

<zeldz.>; S. I11 ., -en. Suvering; zui vering. 
'sóveringssaut, s.n. SuveIingssält; zuivelingszout. 
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'suverje, [sü:varja] V., suvere, sûvere; 'suv
verje, [süvarja] v. <zeldz.>, sûvvere, 
suvvere. Suverje; zuiveren. Sûvere(d), 
gezui verd. 

'suvver, adj . & adv., -+ sûver. 
'suvvering, s.m., -+ sûvering . 
'suvverje, v., -+ sûverje . 
'su.ze'nane, [sü:zana:na] interj . Suzenane, 

sûzenane; stil maar (aan het begin van 
een bekend wiegelied). Sûzenan.e puppe, 
kindje leit yn 'e gruppe, mem en heit 
binn' fier fa ll hûs, kin se Ilet beruppe 
(variant : Sûzenane puppe, saun ben yn 'e 
gruppe, heit en. mem binn ' fier fan hûs, 
IV)' kinn ' se net beruppe), <Fr.> suzenane 
poppe, Ct) berntsje, Ct) kealtsje leit yn 'e 
groppe, heit en mem sa fi er fan hûs, 
kinn ' se net beroppe; stil maar kl eine 
pop, Ct) kindje (Fr. ook: Ct) kalfje) ligt in 
de grup, moeder en vader zijn ver van 
huis, (het kindje) kan ze niet beroepen 
(Fr. : (vader en moeder) kan men niet be
roepen) (vertaling variant : stil maar klei
ne pop, zeven kinderen in de grup , vader 
en moeder zijn ver van huis, wij kunnen 
ze niet beroepen). 

swaai, [s\;la:1] s. m. , -en.. Swaai, swei(heak); 
zwaaihaak, zwei, winkelhaak met ten op
zichte van elkaar beweegbare armen (als 
timmermansgereedschap ). 

'swaalj, s.f. , -+ SI-vaalje. 
swaalje, [s\;l a: lja] s.m., Os ; 'swailje, [s\;la11-

ja] s. m. <zeldz.>, Os ; swaalj , [s\;la:lj] s.f. 
<zeldz.>, oe; swailj, [s\;Iajlj] s.f. <zeldz.>, 
oe. Swe(a)l; zwaluw. - len - bet jat, make 
nach gin sommer, één zwaluw maakt nog 
geen zomer. 

'swaaljeblom, s.f. 1. Fûgelwikje; vogel
wikke. - ) staferblom. 2. maartsk fi oel
tsje; maarts viooltje. 

'swaaljenast, s. n. SweUenêst; zwaluwnest. 
'swaaljestets, s.m. Swellesturt; zwaluw

staart. 1. staart van een zwaluw. 2. hout
verbinding waarbij het ene einde van een 
stuk hout min of meer als de staart van 
een zwaluw uitgesneden en in het einde 
van een ander stuk gevoegd is (zodat het 
eindelingshout aan beide zijden te zien 
is). 3. rok, jas met weggesneden voor
panden. 

swalker 

swaan, [s\;la:n] s.f. , swan.e. Swan; zwaan. 
'swabber, [s\;labar] s.m., os. Swabber; zwab

ber. 1. stokdweil. ) stakdweil. 2. zwier
bol, pierewaaier. 

'swabberje, [s\;labarja] v., swabbere, swab
bere. Swabberje; zwabberen . 1. met een 
zwabber schoonmaken; met een zwabber 
werken. 2. pierewaaien . 

'swachtel, [s\;laxtal] s.m. <zeldz.>, os. 
Wynsel; zwachtel, wi ndsel. ) IV)'nsel. 

'swachtelje, [s\;laxtalja] v. <zeldz.>, 
Slvachtele, Slvachtele. Ferwine, yn 'e 
wynsels sette; zwachtelen. -+ wynselje . 

'swaiger, [s\;laigar] s. m., os. Sweager; zwa
ger, schoonbroeder. 

swailj, s.f., swaalje. 
swaits, [s\;l al ts] s. n., -en. Swaard, swarde; 

zwoerd , zwoord. ) spakswaits. 
swak, [s\;läk] adj . & adv., oker, -st. Swak; 

zwak. In - gestel, een zwak gestel. Hy 
sue ieuwrieuwll, maar hy wie tà -, hjj 
wilde opstaan, maar hij was te zwak. In 
tà -ken mater, een te zwakke motor, een 
motor met te weinig vermogen. In -ken 
streum, een zwakke, niet krachtige 
stroom. It -ke j iet fa n 'e mone, het zwak
ke Ij cht, het fl auwe schijnsel van de 
maan. Mooi -ke stim, met zwakke, krach
teloze, niet luide stem. 

swak, [s\;lak] s. n. Swak; zwak, plaats waar 
iemand moreel zwak of gevoelig is. Dat 
is in - fan him, dat is een zwak va n hem, 
op dat punt is hij moreel zwak of gevoe
lig. 

'swakkeling, [s\;lakallJJ] s.m., -en. Swak
keling; zwakkeling. 

'swakkens, [s\;lakan(t)s] s.m. Swakkens; 
zwakheid. 

swak'sinnich, -[slnax] adj. Swak innich; 
zwakzinnig. 

'swakte, [s\;l akta] s. m. Swakte; zwakte. 
'swalje, s. m., - ) swaalje. 
swalk, [s\;l alk] s. m. In : Op 'e - wazze, <Fr.> 

op 'e swaJk wêze; aan het zwalken, do
len, zwerven zijn. -+ slValkje, Slveif, treil. 

'swalker, [s \;lalkar] s.m., os. 1. Swalker: 
zwerver, landloper. lil ai rmen -, <Fr.> in 
earme swalker; een arme stakker. 2. bou
mantsje; wi tte kwikstaart, akkermanne
tje, wipstaart je. 
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'swaJkerslivven, s. n. Swalkerslibben; zwer
versleven. 

'swalkje, [s!;lalkje] v., slValke , swalke . 
Swalkje; zwalken, dolen , zwerven. ~v 

helVlVe ieUlVren rroch de dûne swalke, wij 
hebben uren door de duinen gedwaald, 
gezworven. Op see -, op zee zwalken, 
voortdurend op zee zijn (inz. van zeelu i). 
leulVr de saun seeën -, de zeven zeeën 
bevaren (als zeeman). Dà fiskerjûed hew
we fan har bennejieren oof op ir Wed 
swalke, die vissers hebben vanaf bun ki n
deljaren steeds op bet Wad vertoefd (en 
er rondgezworven). ---> swalk . 

swam, [s!;lam] s. m., -men. Swam; zwam, 
bepaald soor sporenplant. 

'swamme, [s!;lame] v. , swamde, swamd. 
Eamelje; zwammen, zonder kennis van 
zaken eindeloos redeneren. 

'swammer, [s!;lamer] s. m., -s. Eamelder; 
zwammer. 

'swaneblom, [s!;la:ne]- s. f. Swannepopel, 
swanneblom; zwanebloem. 

'swanehals, [s!;la:ne]- s. m. Swannehals; 
zwanenhals, hals van een zwaan; ook 
voor: hals als van een zwaan, nl. een lan
ge, sierlijk gebogen hal s. 

'swanesang, [s!;la: ne]- s.m. Swannesang; 
zwanenzang. 

swang, [s!;lalJ ] s.m . In : Yn - komme, wazze , 
in zwang, in de mode komen, zijn . 

'swavel, s.m., ---> swevel. 
'Sweden, [s!;le:den] nom.prop. Sweden; 

Zweden. 
swee, [slle:] s.n ., -ën. Swee; zwad, zwade, 

regel van met de zeis afgemaaid gras. Ir 
gas leir yn, op -ën, <Fr.> it gers leit op 
sweeën; het gras ligt in het zwad (nadat 
het gemaaid is) . ---> swar. 

Sweed, [s!;le: t] s.m., Sweden [s!;le:den]. 
Sweed; Zweed. 

Sweeds, [s!;le: ts] s. n. & adj. Sweedsk; 
Zweeds. (Ir) - is in meujen raai, (het) 
Zweeds is een mooie taal. De -e raal, de 
Zweedse taal. 

sweef, [s!;le:f] s.m., sweven [s!;le:ven]. 
Sweef; zweefmolen (op de kennis). # 
Don 'e - wazze, <Fr.> op 'e sweef wêze; 
aan de zwier zijn. ---> heula, swier. 

'sweeplicht, s.m. Swijplicht ; zwijgplicht. 
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'sweesum, [s!;le:sem] adj. Swijsum, stil; 
zwijgzaam. # - as ir graf lVazze, zwijgen 
als het graf. ) sweje. 

sweeuwn, - ) slViine. 
'sweje, [s!;le:ie] v. , swede , sweed; 'swygje, 

[s!;ligje] v. <zeldz.>, ik swygje, dà swii
gesre [s!;li :geste], hy slViige [s!;l i:ge], wy, 
j e, j imme, jà swygje ; swiige, swiige; 
'swiigje, [s!;li :gje] v. <zeldz.>, swiige, 
swiige. Swije, swiigje; zwijgen. Lier ûs 
derieulVr -, laten wij daarover zwijgen, 
laten wij daar niet (meer) over spreken. 
Hie ik ir dan - mosr?, had ik het dan 
moeten (ver)zwijgen? ---> fe rsweje. Ir ar
gel kaam rà -n, bet orgel zweeg. # - as it 
graf, zwijgen als het graf. - ) sweesum. -
yn ale ralen , in alle talen zwijgen, zwij
gen als bet graf. l en ir -n opleze, iemand 
het zwijgen opleggen, iemand verbieden 
(ergens over) te spreken. Der ir -n rà 
dwaan , er het zwijgen toe doen, zwijgen; 
ook voor: niet antwoorden, ergens niet op 
ingaan . 

swerf, [S!;lErf] s.m. In: Op 'e - lVazze, <Fr.> 
op, aan 'e swerf wêze; er op uit zijn , op 
een zwerftocht zijn. ---> swerve, swalk, 
rreil . 

'swerfstien, s.m. Swerfsti en; zwerfsteen. 
'swerftacht, s.m. Swerftocht ; zwerftocht. 
swerk, [s!;lErk] s.n . Swurk; zwerk. # Ir -

drieulVen sjain, <Fr.> it swurk al driu
wen sjen; de bui zien aankomen, aan 
zien komen dat bet mis gaat lopen , dat er 
iets onaangenaams zal gaan gebeuren. 

swerm, [s!;lErm] s.m., -en. Swa(a)rm, swerm; 
zwerm. In - brimzen, protfers, een zwerm 
wespen, spreeuwen. 

'swermje, [s!;lErmje] v., swerme, swerme. 
Swa(a)rmje, swermje; zwermen. 

'swerve, [s!;lErve] (st. )v. <zeldz.>, sworf 
[s!;lorf1, swerfde; sworven [s!;lorven], 
swerfd. Swerve; zwerven. ---> s frûnne, 
swalkje, swerf. 

'swerver, [s!;lErver] s.m. <zeldz.>, -s. Swer
ver ; zwerver. ---> swalker. 

swes, [S!;lES] s.n. , swezzen [s!;lEzen]. Swurd; 
zwaard . 1. blank tweesnijdend wapen. 2. 
elk der twee eivormige scbilden van zwa
re pl anken, die aan de zijkanten van een 
platboomd vaartuig beweeglijk opgehan-
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gen zijn en in neergelaten toestand 
dienen om afdrijven van het vaartu ig te 
voorkomen (als zodanig fungerend als 
kiel). 

'swesloper, s. m. Swurdloper; zwaard loper, 
touw voor het ophalen of laten zakken 
van de zwaarden (bij een vaartuig). 

swets, [SYEtS] adj . & s. n. (zonder art. in de 
vaste verbinding swets op 1100t). Swart ; 
zwart. In - jG/lleden bOffer, een zwart ge
verfde botter. Wat binne dyn hawle -I, 
wat zijn je handen zwart, vui I! In - ge
sicht, een zwart, nors, onvriendelijk ge
zicht. - sjain, zwart, ontstemd, verstoord 
kijken. # Sà - as de nacht, zo zwart als 
de nacht. Sà - as ruet, zo zwart als roet, 
roetzwart . -e ieze, zwarte aarde, teelaar
de. De -e markt, de zwarte markt, de 
markt waar met het ontduiken van be
paalde wettelijke voorschri ften handel 
gedreven wordt. -e haunde/, zwarte han
del , handel waarbij bepaalde wettel ijke 
voorschriften ontdoken worden. - ji/d, 
zwart geld, geld dat met het ontduiken 
van bepaalde wettelijke voorschriften 
verdiend is. len - betelje , iemand zwart 
betalen, bij het betalen van iemand be
paalde wettelijke voorschriften ontdui
ken. len - metje, iemand zwart maken, 
iemand in een kwaad daglicht stellen. It 
wie der - jan minsken, het zag er zwart 
van mensen , er waren zeer veel mensen 
op de been. Yn 't - wazze, in het zwart 
gekleed zijn , zwarte kleren dragen. -> 

k/aine. - op wyt, zwart op wit , bewijs op 
schri ft. Wy wi/le dat - op Wyt hawwe, wij 
willen dat zwart op wit hebben, wij 
willen daar bewijs op schrift van hebben. 
- ) bei, /yster, Pyt, sierl. 

'swetsbeeuwnt, adj . Swartbûnt; zwartbont. 
- jee, zwartbont vee. In - beest, een 
zwartbonte koe. De bieuwr wie de -e oon 
'I ma/ken, de boer was de zwartbonte 
(koe) aan het melken. 

'swetse, [sYEtsa] v. , Slvetste, swetst. Swetse; 
zwetsen, opscheppen, pochen , snoeven. 

'swetsel, [sYEtsal] s. n. Swartsel; zwartsel. 
'swetselje, [sYEtsalja] v., swetse/e, swet

se/eo Swartselje; zwartselen, met zwartsel 
in smeren (bijv. een kachel ). 
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'swetser, [sYEtsar] s.m., -s. Swetser; zwet
ser, opschepper, pocher, snoever. 

swets'galich, -[ga: lax] adj. Swartga llich; 
zwartgallig. 

'swetshaften, -[haftan] adj . Mei in swart 
hêft; met een zwart heft, hecht. In - mos, 
een mes met een zwart heft, hecht. -> 

wiize. 
swets'hierich, -[hi .arax] adj . Swarth ier

rich ; zwartharig . 
'swetskap, s. m. Swartkop; zwartkop. 
'swetskont, s. m. Holder; hommel, naam 

van een onderfamilie van de bijen. 
glysj e, iinejonder, raidkont, wylkont. 

'swetslósteren, adj. Swartllisteren ; van 
zwart luster, lustre. Bep hie in - schetlik, 
grootmoeder had een schort van zwart 
luster, lustre. - ) /ûsteren. 

'swetsrook, s. m. Swartrök; zwartrok, min
achtende benaming voor een geestelijke. 

'swetsteur, s. f. <zeldz.> . Stienkrobbe: pis
sebed, keldermot. - ) krove . 

'sweve, [sye:va] v., sweejde, sweejd. Swe
ve; zweven. 

'swevel, [sye:va l]; 'swavel, [sya:val] 
<zeldz.>; s. m. Swevel ; zwavel. 

'swezzekap, [sYEza]- s. m. Kop fan in 
swurd; kop van een zwaard (bij een 
vaartuig). 

'swichte, [sylxta] v., swichtte, swicht. 
Swichte, swichtsje; zwichten. # - jeur, 
zwichten voor. 

s\\'Ïer, [syi.ar] adj . & adv., -der [syi .a(r)
dar] , -st [syi .a(r)st] . Swier; zwaar (in bet. 
1 en 2). 1. (als adj .) veel wegend; moei
lijk; hevig. In -en koffer, een (in ver
houding) zware koffer. Dy koffer is -, di e 
koffer is (in verhouding) zwaar. Hà - is 
dy koffer?, hoe zwaar is die koffer, hoe
veel weegt die koffer. De eigen wezze, 
binne har -, hun ogen worden , zijn zwaar 
(bijv. van slaap). Hy hie it net tà - jeur LIS 
moke, hij had het niet te zwaar, moei lijk 
voor ons gemaakt. - werk, zwaar werk, 
werk dat veel (lichamelijke) inspanning 
vereist. In -en laak, een zware, moei lijke 
taak. In -en wooi, een zware, moeilijk be
gaanbare weg (in fig. zi n). In - li vven, 
een zwaar, hard, moeizaam leven. It -
hawwe, het zwaar, moeilijk hebben. -e 
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greeulVn, zware, moeilijk te bewerken , 
maar ook vruchtbare grond (bijv. k lei). 
In -en straf, een zware, strenge straf. In 
-en stim, een zware, donkere stem. Jo 
klak het in -en slach, die klok heeft een 
zware, donker kli nkende slag. -e loften, 
luchten met zware, dikke, donkere 
wolken. In -en kwalm, een vette, dikke, 
zware walm. De mist wedt -der, de mist 
begint heel dicht, dik te worden. - } ticht, 
tjok. In -en starm , een zware, hevige 
storm . In -en stly d, een zware, hevige 
strijd. -e konkerensje, zware, hevige con
currentie. In -en siekte, een zware, 
ernstige ziekte. Dat wie in -en slach feur 
him, dat was een zware, ernstige slag 
voor hem. 2. (als adv.) in hoge mate, 
ernsti g. Hy wie ynwindich - kneusd, hij 
was in wendig zwaar gekneusd. 3. (als 
adj .; alleen als naamwoordelijk deel van 
het gezegde) zwanger, in verwachting ........ 
ferwachting. Jo is -, <Fr.> bja is swier; 
zij is zwanger, zij is in verwachting, zij 
verwacht een kind. # SO - as laid, zo 
zwaar als lood, loodzwaar. - } la idswier. -
fan ... , zwaar van ... Klaine, - fa n wa ffer, 
kleren, zwaar van water. In jieder, - fan 
mulke, een ui er , zwaar van melk. - op 'e 
haun wazze, zwaar op de hand zijn , de 
dingen zwaar nemen, zwaartillend zijn . 
....... swierti llend. - Wat it -ste is, mo f it 
-sfe wage, wat het zwaarste is, moet het 
zwaarste wegen, het belangrijkste gaat 
voor. ....... fa le, mage, risse. 

swier, [s!;(i .er] s. m. Swier; zwier, het zwie
ren. # Don 'e - lVazze, aan de zwier zij n. 
-> heula, sweef 

'swiere, [s\;1i .ere] v., swiersde [s!;(i.ezde], 
swiers(d) [s!;( i.es(t)]. Swiere; zwieren. 
leuwr de baan. hanne -, over de baan 
zwieren , in bochten en slingeringen 
voortgaan (bij het schaatsen). 

'swiergewicht, S. I11 . Swiergewicht ; zwaar
gewicht. 

'swierich, [s!;(i.erex] adj. & adv. Swierich; 
zwierig. 

'swierichheid, [s!;(i .erexh8. ! t] s.m., -heden 
-[he:den]. Swierrichheid ; zwarigheid, 
moeilijkheid, probleem. Dat j eeuwt slVie
richheden, dat geeft moeilijkheden, pro-
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blemen. Wie der - by 't kaaljen ?, waren 
er moei lijkheden , problemen bij het ka l
ven? - } meulikheid. 

swier 'liivich, -[li:vex] adj. Swierlivich, grou
I i vich; zwaarlijvig. 

swier'muedich, -[m ü.edex] adj. & adv. 
Swierl11oedich , swiersettich ; zwaarmoe
dig . 

swier 'muedichheid, -[h8.i t] ; swier 'muedi
gens, -[mü .edegen (t)s]; S.I11. Swiermoe
dichheid, swiermoedigens: zwaarmoedi g
heid. 

swier'muedigens, s. m., -> s,viermuedich-
he iel. 

swiers(d(e)), -> slViere. 
'swierte, [s!;(i .e(r)te] s.m. Swierte; zwaarte. 
'swiertekracht, s.f. & S.I11. Swiertekrêft; 

zwaartekracht. 
'swiertepunt, s.n. Swiertepunt; zwaarte

punt. 
swier'tillend, -[tIlent] adj. Swiertillend; 

zwaartillend. -> swier. 
swier'wichtich, -[ vlxtax] adj. Swierwich

tich; zwaarwichti g. 
swiet, [s!;(i.et] adj . & s.n. (zonder art. in de 

vaste verbinding sieuwr en swiet), -er, 
-st. Swiet; zoet. Bos fp lait is my to -, 
borstplaat is mij te zoet. In -en reuk, een 
zoete, heerlijke geur. - } swietreuk. 
rukke, zoet geuren, een heerlijke geur 
verspreiden. - sliepe, beerlijk (liggen) 
slapen. - sme fje , <Fr.> swiet smeitsje; 
heerlijk smaken. -e klanken, zoete klan
ken, klanken die het gehoor strelen. -
klinke, zoet klinken, het gehoor strelen. 
It eilanders is - om to heren, het Schier
monnikoogs streelt het gehoor (Iett. : het 
Schierl11onni koogs is zoet om te horen). 
[n puere -, een zakje zoetigheid , een 
zakje zoete lekkernij en. De iinefonders 
sikje it - uf elk blom, de bijen zoeken het 
zoet, de nectar uit elke bloem. # SO - as 
ympe, honingzoet. SO - as sukker, zo zoet 
als sui ker. --> sûkkerswiet. -re) drap , 
zoete drop. - watter, zoet water. - } fask . 
Sieuwr en -, 's levens zoet en zuur , geluk 
en ongel uk, voor- en tegenspoed. - } faa l
yn, ynfaal, suetjes. 

'swietaits, s.f. Dopeart; doperwt. -e, dop
erwten, doperwtjes, doppers, doppertjes. 
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- } dapaits, sûkkeratjen. 
'swietbek, s. m. Swietbek; zoetekauw, ie

mand die veel van zoetigheid houdt. 
'swietekeeuw, [syi.atakE.y] s.m. Swiete

kau , swietichheid; zoetigheid, zoete lek
kernijen. - } slVietgûed, slVietgeree. 

'swietens, [syi.atan(t)s] s. m. Swietens; 
zoetheid . 

'swietgeree, s. n. Swietekau, swietichheid ; 
zoetigbeid, zoete lekkernijen. Wat doch
ste aik mooi al dat -I, wat doe je ook met 
a l die zoetigheid! -> geree, slVietekeeulV, 
slVietgûed. 

'swietgued, s. n. Swietekau, swiet icbheid ; 
zoetigbeid , zoete lekkern ijen. } swiete
keeuw, slVietgeree. 

'swietheeuwt, s. n. Swiethout ; zoethout. 
'swietich, [syi .atax] adj . Swietich ; zoetig, 

zoetachtig. In swietigen lucht, smaak, 
een zoetige, zoetachtige geur, smaak. 

swiet'lieuwdich, -[li .ydax] adj. *. Swietlû-
dich; zoetklinkend, zoetluidend, wellui
dend. 

'swietreuk, s. m. *. Swietrook; heerlijke 
geur. - } sl·viet. 

'swygje, v., } sweje. 
swiige(ste), - } swygje. 
'swiigje, v., } slVeje. 
swiile(ste), - } slVylje. 
swiirne(ste), - } slVymje. 
'swiine, [syi:na] st. v. <zeldz.>, SlVeeuwn 

[sYE.yn] , sweeUlVn. Swine; zwinden , ver
dwijnen . - } ferswiine , omswiine. 

swiine, - } slVyn. 
swiipe, - } SlVyp, swypje. 
swiipeste, - } swypj e. 
'swikje, [syIkja] v. <zeldz.>, swikke, swik

ke; 'swikke, [syIka] v. <zeldz.>, swikte, 
slVikt. Swikje, swikke; zwikken, verzwik
ken, verstuiken. -> ferknoffelje, ferstuk
ke. 

'swikke, v., -> slVikje. 
'swylder, [syildar] s.m. , -s. Swylder: zwe

Ier. 
'swylgje, [syilgja] v. *, slVylge, swylge. 

Ferswolgje; verzwelgen . De see slVylge 
dûn en stra~tn, de zee verzwolg duin en 
strand. 

'swylje, [syilja] v. , ik swylje, dà swiileste 
[syi:lasta] , hy swiile [syi :la] , lIIy, j e, jim-
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me, jà sw)'lje; swiile, slViile. Swylje; 
zwelen , het uitgespreide hooi in zwelen 
bijeen harken . - //looi in rieuw, zwelen 
met een rijf, hooihark. SlViile(d) hai , ge
zweeld hooi . It slViilede hai, het gezweel
de hooi. 

swilk, [sylik] s.n. <Fr.:> Swilk. 1. zeil, 
zwilk, juteweefsel met een laag verf op 
de boven- en menie op de onderkant. là 
helVlVe - ieUlVr de j7uer, zij hebben zeil, 
zwilk over de vloer. 2. (van dit materiaal 
ver vaardigd) tafelzeil , vloerzeil. } seil
tjen, rafelswilk . Wy motte in nee - feur op 
'e tafel hawwe, wij moeten een nieuw 
zeiltje voor op de tafel hebben. 

'swilken, [syIlkan] adj . Swilken; zwi lken , 
van zei l, zwi lk vervaardigd. - j7ûer
bedekking , zwilken vloerbedekking. 

'swylrnesyn, s.n. Swylmasine; zweelma
ch ine, machine voor het zwelen . 

'swylsel , [syilsal] s. n. Swylsel; de plukjes 
hooi die bij het zwelen achterblijven. 

swym, [syim] s. m. (alleen voorkomend in 
de vaste verbinding yn slVym). Swyn1; 
zwijm . # Yn - fa le, in zwijm vall en, be
zwijmen , zwijmen. - } beswymje, swymje, 
swymslach. 

'swyrnje, [syimja] v. <zeldz.>, ik slVymj e, 
db slViimeste [syi:masta], hy swiime [syi:
ma] , lIIy, j e, jimme, jà swymje; swiime , 
swiime. Swymje; zwijmen, bezwijmen, in 
zwijm vallen. } beslVymje, snym, slllym
slach. 

'swymje, [syimja] v. *, S\ ~)lme, S}~me. As 
in swym der wêze; als een zweem aan
wezig zijn . It mulkl~te monjiet sl~me 
ieuwr d' ieze, het melkwitte maanlicht 
gaat zacht schijnend over d' aard. Nach 
swyme der lVat fan rast yn us, nog is er 
een zweem van rust in ons. 

'swymslach, [syim]- s.m. (alleen voorko
mend in de vaste verbinding yn 'e swym
slach). Swymslach: zwijm, bezwijming. 
# Yn 'e - fale, in zwijm vallen , bezwij
men , zwijmen. Hy wie yn 'e - fan laak
j en , hij was slap van het lachen . -> 

sieulVze. -> bes\~l11je, SlV)'l11., sl~mje. 
swyn, [syin] s.n. , swiine [syi:na]. Baarcb , 

swyn; varken , zwijn . # Hy kin /lach wal 
swiine mûete, hij kan nog g1'ote moei-
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lijkheden verwachten. ) leu, slieperich, 
smarch, snorkje. 

'swindel, [s!-,lndal] s. m. Swindel ; zwendel. 
'swindeler, [s!.1Indalar] s.m., -s. Swindeler ; 

zwendelaar . 
'swindelje, [s!.1lndalja] v. , swindele, swÎn

dele. Swindelje; zwendelen. 
'swynebassels, [s!-,ina]- s. plur. Bargeboar

stels; varkensborstel s. - ) basseIs . 
'swyneblaas, [s!-,ina]- s. m. (Barge)bon

ge(J) ; varkensblaas. 
'swynebhied, [s!.1ina]- s.n. Bargebloed; var

kensbloed. 
'swynebuel, [s!-,ina]- s.m. Bargeboel; zwij

nenboel. 
'swynefet, [s!.1ina]- s.n. Bargefet ; varkens

vet. 
'swyneflaask, [s~na]- s.n. Bargeflêsk; var

kensvlees. --> swynegûed. 
'swynefuer, [s!-,ina]- s.n. Bargefoer, barge

fretten ; varkensvoer. 
'swynegued, [sllina]- s. n. Bargeguod; var

kensvlees; ook voor: spek. - ) spak, swy
neflaask. 

'swyneheuk, [s!-,ina]- s.n. <Fr. :> Barge
bok. 1. varkenshok. 2. minachtende en/of 
spottende benaming van schoolkinderen 
voor hun school. Wy motte wier naai it -, 
wij moeten weer naar school (door 
schoolkinderen gezegd). 

'swynehier, [s!-,ina]- s.n . Bargehier; var
kenshaar. 

'swynemoge, [s!-,ina]- s.m. Fjoerp6t foar 
bargefretten ; grote ijzeren kookpot waar
in varkensvoer, inz. uit aardappelen be
staand, bereid wordt. - ) moge . 

'swyneslachter, [s!-,ina]- s. m. Bargeslach
ter ; varkensslachter; ook voor: varkens
slager, spekslager. 

'swynestets, [s!-,ina]- s.m. Bargesturt ; var
kensstaart. 

'swynestykje, [s!-,Ïna]- v. Bargeslachtsje; 
een varken, varkens slachten (waarvoor 
men het (ze) eerst dood moet steken). De 
manjûed wiene aan 't -n, <Fr.> de man
lju wienen oan it bargeslachtsjen ; de 
mannen waren een varken , varkens aan 
het slachten. 

'swynetrooch, [s!-,ina]- s.f. Bargetr6cb; var
ken su·og. 
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'swingel , [s!-,u)a l] s.m., -s. <Fr.:> Swingel. 
1. zwengel, arm van een hefboom die 
men op en neer moet bewegen om iets in 
werking te brengen; inz. voor: pomp
zwengel. De - fan 'e pomp, de zwengel 
van de pomp. 2. dorsvlegel. - ) flege!. 

'swingelje, [s!.1u)a lja] v., swingele, slVin
gele. Swingelje; zwengelen . 

'swinke, [s!-,u)ka] v. , swinkte, slVinkt. Swin
ke; zwenken, wenden. 

'swynltis, s.m. Bargelûs; varkensluis. --> /luit
tel. 

'swynsair, [s!-,in(d)z]- s.m. Bongel; vlegel, 
vlerk. 

swyp, [s!-,ip] s.f., swiipe [s!-,i :pa] . Swipe; 
zweep. # It klappen fan 'e - kinne, het 
klappen van de zweep kennen, goed op 
de hoogte zijn met zeker werk. 

'swype, [s!-,ipa] v., swypte , swypt. Swypkje; 
zwiepen, veerkrachtig doorbuigen (en 
weer terugspringen). De bimmen swype 
yn 'e starm, de bomen zwiepen in de 
storm. De takken slVype tjin it rûl, de 
takken zwiepen tegen de ruit, het raam. 

'swypje, [s!-,ipja] v., ik slVypje, do swiipeste 
[s!-,i :pasta], hy sWÎipe [s!-,i :paJ, wy, je, 
jimme, jà swypje ; swiipe, swiipe. 
Swyp(k)je; zwepen, met een zweep slaan 
of voortdrijven. 

'swypslach, s. m. Swypslacb ; zweepslag. 1. 
(Jett.) slag met een zweep. 2. (fig. ) hef
tige pijn t. g.v. een plotseEnge scheur in 
een spier, inz. de kuitspier; ook voor : de 
aldus ontstane verwonding. Hy kriech, 
hel in -, hij kreeg, heeft een zweepslag. 

swit, [s!-'It] s. n. Swit; zweet. # It laste -, het 
doodszweet. In hynjer yn il - haude, een 
bezweet paard warm houden door er mee 
been en weer te lopen (om het zo voor 
kouvatten te behoeden). Dy yn it -
werkje, zich in het zweet werken, zo hard 
werken dat men ervan gaat zweten. It 
kaude, klamme - briek him ût, het koude, 
kl amme zweet brak hem uit (t.g .v. angst, 
benauwdheid). Dat hel fale drûppen -
kaste, dat heeft veel zweetdruppels ge
kost, het heeft veel inspanning gevraagd 
om dat voor elkaar te krijgen. - ) swit
drûp. Trochwiet fan - wazze, helemaal 
nat van het zweet zijn , erg bezweet zijn . 
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Hy dreeuwn yn it -, hij was helemaal nat 
van het zweet, hij was erg bezweet (lett.: 
hij dreef in het zweet). ft swit stuech him 
op 'e feurhól e, hij was helemaal nat van 
het zweet, hij was erg bezweet (lett.: het 
zweet stond op zijn voorboofd). 

'switdrup, s. m. & s. n. Switdrip; zweet
druppel. # Dat het fo le -pen kaste, dat 
heeft veel zweetdruppels gekost, het heeft 
veel in spanning gevraagd om dat voor 
elkaar te krijgen. -> swit. 

'switduek, s. m. Switdoek; zweetdoek. 
'switfotten, s. plur. Switfuotten ; zweetvoe

ten, overmatig zwetende voeten. 
'switsebraid, [syltsa]- s.n. Switsersbrea, 

switsebrea; wittebrood waarin een weinig 
krenten gebakken zijn ; ook voor: een van 
roggemeel gebakken klein broodje met 
een weinig krenten erin . 

'switte, [sylta] v., Sl1iitfe, swit . Switte; zwe
ten. # - as in hynjer, zweten als een 
paard. -> beswit. 

'switterich, [syItarax] adj. Switterich ; zwe
terig. - wazze, zweterig, nat van het 
zweet zijn . - rukke , <Fr.> switterich rû
ke; naar zweet ruiken. - weer, zweterig 
weer, weer waarbij men gauw gaat zwe
ten. 

'swombad, s. n. Swimbad; zwembad. 
'swombruek, s.m. Swimbroek; zwembroek. 
'swomfest, s.n. Swimfest; zwemvest. 
'swomles, s.m. Swimles; zwemles. 
'swomme, [syoma] v., swomde, swomd. 

Swimme; zwemmen . 
'swommer, [syomar] s.m., -s. Swimmer; 

zwemmer. 
'swompak, s.n. Swimpak; zwempak. 
'swomster, [syom(p)star] s.f. , -s. Swimster ; 

zwemster. 
'swomwatter, s.n. Swimwetter; zwemwater. 
swooi, [syo: i] s.m., -en. Swaai ; zwaai (keer 

dat men zwaait; zwaaiende beweging). 
'swooie, [syo:ia] v. , swooide , swooid. 

Swaaie; zwaaien. Mooi de eermen -, met 
de armen zwaaien. Ik kriech in ringel dat 
ik swooide, ik kreeg zo'n opstopper, dat 
ik ervan op mijn benen stond te zwaaien. 
De daar S11iooide epen, de deur zwaaide 
open. Nooi ien -, naar iemand zwaalen , 
wuiven . -> schepter, stets. 

swóelm 

swör, [sy:n] s.f. , -eo Swee; zwad, zwade, 
regel van met de zeis afgemaaid gras. ft 
gós leit yn, op -e, <Fr.> it gers leit op 
sweeën; het gras ligt in het zwad (nadat 
het gemaa id is). fn tjok - hai, een zwaar 
zwad hooi . -> swee. 

'swöre, [sy::l: ra] v. , Slvórsde [sY::l:zda] , 
swórs(d) [sY::l:s(t)). Swarre; zweren (een 
eed afleggen; onder ede verklaren ). Hy 
swórsde us dat er it net dien hie, hij 
zweerde ons, bij verzekerde ons dat hij 
het niet gedaan had. Men sue - dat it sà 
wie, je zou zweren dat het zo was, het 
lijkt er heel veel op dat het zo is. # - by, 
zweren bij (lett. & fig. ). 

sworf, - } swerve. 
swörs(d(e)), - } swóre. 
sworven, - } swerve. 
'swliege, v. , - } swuegje. 
'swlieger, [syü.agar] s. m., -s. Bealger, bod

der; zwoeger, iemand die zwaar werk 
verricht. fn auden -, een ouwe zwoeger, 
ploeteraar. 

'swliegje, [syü.agja] v., swûege, swtiege; 
'swuege, [syü.aga] v. , sl-vûegde, swuegd. 
Swoegje (in bet. 1), bealgje (in bet. 2) , 
bodzje (in bet. 2); zwoegen. 1. sterk ade
men . 2. zwaar werk verrichten. 

swliel, [syü.al] adj., -der, -st. Near, broeisk; 
zwoel, drukkend, vochtig warm. - I·veer, 
zwoel weer. ft is -, het is zwoel. 

swlielde'ree, [syü.aldare:] s. m. Swolderij ; 
het zweren. - hawwe, <Fr.> swolderij 

awwe; (ergens) een zweer hebben, (er
gens) zweren hebben . Hy het - oon 'e fin
ger, <Fr.> hy hat swolderij oan 'e tinger; 
zijn vinger zweert, hij beeft een zweren
de vinger, hij heeft een zweer aan zijn 
vinger. 

'swtiele, [syü .ala] v. , SlVLielde, Sl1iueld. Swol
Ie; zweren (van een wond, een vinger). - } 
Sl1itielen. 

'swlielen, [syü.alan] adj. In : f/1 - finger, 
<Fr.> in swollene, swolne, swolme fin-
ger; een zwerende vi nger. swtiele. 

'swlielens, [syü.alan(t)s] s. m. earens, 
broei skens; zwoelheid. 

swlielm, [syü.alm] , [syü.alam] s.m., -en. 
Swolm; zweer, gezwel. In - oon 'e finger, 
een zweer aan de vinger. 



T 
't, --> it. 
taak, [ta:k] s. m. , taken. Taak; taak, werk 

dat iemand is opgelegd . In makkeliken, 
meujen, slVieren -, een gemakkelijke, 
mooie, zware taak. 

taak, [ta:k] s.f. & s.m. Tosk; tand (alleen 
voorkomend als tweede lid van een sa
men stell ing, zie: hooietaak, roggetaak). 
- , kiize, twisk. 

taal, [ta:l] s. m., talen. Taal; taal. De aude, 
fraimde talen, de oude, vreemde talen . In 
da iden, /ivvenen -, een dode, levende 
taa l. Yn ienfaudige -, in eenvoudige taa l, 
in gewone bewoord ingen. Us (eilander) 
-, de eilander -, onze taal, het Schier
monnikoogs. De ooine -, de eigen taal, 
het Schiermonnikoogs. Sokke - mei ik 
here, zu lke taal mag ik horen, wat daar 
gezegd wordt, beva lt mij. # - nach teken 
jaan, taal noch teken (van zich) geven, 
niets van zich laten horen. --> sweje. 

'taalbeweging, s. m. Taa lbeweging; taa lbe-
weging. 

'taalbuek, s.n. Taalboek ; taalboek. 
'taalgebrUk, s.n. Taalgebrûk; taalgebruik. 
'taalkinner, s.m. Taalkenner; taalkenner. 
'taalkunde, -[könde] s.m. (<Ned .). Taal-

kunde; taa lkunde. 
'taalles, s.m. Taalles; taalles. 
'taalooin, s. n. Taaleigen ; taaleigen, idi

oom. 
'taaJpluech, s.m. Taalploech; taalploeg, taal

groep. De (e ilander) -, een groep Schier
monnikogers die, o.a. door het organi 
seren van cursussen, het gebruik van het 
Schiermonnikoogs wi l bevorderen. 

taan, [ta:n] s. m. Taan ; taan. 
taande'ree, [ta: ndere:] s.m. Taanderij ; taan

derij . 
'taanje, [ta:nje] v. , tane , tane ; 'tane, [ta:

ne] v. (alleen in bet. 2), taande, taand. 
Taanje; tanen . 1. in taan koken en zo 
duurzamer maken. De natten, seilen 
taanje, de netten , zeilen tanen. TG/zed, 
getaand. In taned nat, een getaand net. 

Tanede, taande natten, getaande netten. 
2. (fi g.) zijn glan , luister verli ezen. Syn 
glo r)' , niem tane, taande al, zijn glorie, 
roem taande al. 

taan'kleurich, adj . Taankleurich ; taankleu
rig. 

'taantjattel, s.m. Taantsjettel ; taanketel. 
taap, [ta:p] s.m., tapen. Taap; tap, kraan; 

ook voor: pompkraan , lozi ngsbui s van 
een pomp. 

'taapje, [ta: pje] v., tape , tape ; 'tapje, [tap
je] v. , ik tapje , db tapeste [ta:peste] , hy 
tape [ta:pe] , wy, je, jimme, jà tapje ; tape, 
tape . Taapje, tapje; tappen. --> fat. 

taart, [ta:(r)t] s.m., -en . Taart ; taart. ~ 
taart j en. 

'taartfork, s. f. Taartfoarkje; taartvorkje. 
'taartform, s.m. Taartfoarm; taartvorm. 
'taart jen, [ta:(r)tjen] s.n., taartjes [ta:(r)-

tjes]. Taartsje; taartje, gebakje. - , taart. 
'taartschep, s.f. Taartskeppe; taartschep. 
taask , [ta:sk] s.f. & s. m . ..... , -e (a ls s.f.) , 

-en (a ls s. m.) . Tabakspûde fa n seehûne
fel; tabakszak van zeehondenvel. 

laast, [ta:st] s. m., -el!. <Fr.:> Taast. 1. tast 
(het tasten ; greep). 2. afdruk van een vui
le vinger. --> fingertaast. # Op 'e -, op de 
tast, tastend. Wy mosten yn it tjoster op 
'e - by de leiers op, wij moesten in het 
donker op de tast langs de ladder naar 
boven klimmen . Op 'e - leze, voor het 
grijpen li ggen . grype. De tee stie op 
'e -, de theepot staat zo di chtbij op tafel 
dat men hem zo kan pakken en niet op 
hoeft te staan om de thee in te schenken. 
--> hauntaast, mistaast. 

'taaste, [ta:ste] v. , taastte, taast: 'taste, 
[taste] v. <zeldz.>, tastte , tast. Taaste; 
tasten. De bieulVr taastte it slVyn by de 
basseIs , de boer vatte het varken bij de 
borstels, de boer pakte het va rken bij de 
borstels beet. Jb taastte har mok, zij 
greep, pakte haar mok. Bep taastte it 
breeulVjen ut 'e kuer, grootmoeder pakte 
het breiwerk uit de mand. De kat wue de 
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fe le -, de kat wi lde de vlinders pakken, 
vangen. [r werk -, het werk aanvatten, ter 
hand nemen . # - yn, tasten , grijpen in , 
een greep doen in. - ) bus, pang. - naai, 
grijpen naar. Om dy hanlle -, <Fr.> om 
jin hinne taaste; rondtasten. ) reeuwn
wasre. 

ta' bak, [tabak] , [tabak] s. m. Tabak; tabak. 
- ) kleeuwn, knaster, prumtjen. 

ta' baksbled, [tabagz]-, [tabagz]- s.n. Ta
baksblêd; tabaksblad . 

ta' baksdeus, [tabagz] -, [tabagz]- s.f. Ta
baksdoaze; tabaksdoos. 

ta' baksplant, [tabaks]-, [tabäks] - s. m. Ta
baksplant; tabaksplant. 

ta' bakspoot, [tabaks]- , [tabaks]- s.m. Ta
bakspot; tabakspot. - ) rabaksrontjen. 

ta 'bakstontjen, [tabaks]-, [tabäks]- s.n. Ta
baksfetsje; tabakspot (in de vorm van een 
houten tonnetje; ook wel van porselein ). 
- ) tabakspoot. 

tach, [tax] adv. Doch(s); toch. Ja is - nach 
rreeuwd, zij is toch nog getrouwd, zij is 
nog getrouwd, hoewel bijna niemand dat 
meer verwacht had. Wy hewwe him - be
prate kued, wij hebben hem toch kunnen 
overhalen , wij hebben hem kunnen over
halen, al was daar veel overredingskracht 
voor nodig. Ir is - lokt, - is it lokt, het is 
toch , ondanks alles gelukt, toch, ondanks 
alles is het gelukt. Ir lokt dy - net, het 
lukt je toch ni et, het is immers wel 
duidelijk dat het je niet zal lukken. Hy 
her it - dien, hij heeft het toch gedaan, hij 
heeft het tegen alle verwachting in ge
daan . Dar docht er - ner, dat doet hij 
toch niet, het is immers bekend, en daar
door valt het te verwachten, dat hij dat 
niet zal doen. Dar suesta - dl.vaan ?, dat 
zou jij toch doen?, jij zou dat immers 
doen. Wy binne ne - al ta lat, wij zijn nu 
toch al te laat (dus we hoeven ons niet te 
haasten). En wiet wezze wy -, en nat wor
den we toch , we worden hoe dan ook nat 
(dus we hoeven niet angstvallig te pro
beren droog te blijven). Dat M ef ik - net 
ta dwaan, dat hoef ik toch niet te doen , 
dat hoef ik niet te doen, of wel soms? Dat 
is - nuver, dat is toch vreemd, dat is 
vreemd, of niet dan , welbeschouwd is dat 

tachtje 

vreemd. Dat is - wal it minste IVatste 
dIVaan kiste, dat is toch , in ieder geval , 
immers wel het min ste wat je kunt doen. 
Liet my - gewezze, laat mij toch, alstu
blieft, in vredesnaam mijn gang gaan . 
Wat is der - geborsd ?, wat is er (dan) 
toch gebeurd, wat is er in vredesnaam 
gebeurd? Wer binne de ben -?, waar zijn 
de kinderen toch, in vredesnaam? Fee -I, 
foei toch! Haud ne - op!, houd nu toch 
op! Wat is dat - meu!, wat is dat toch 
mooi ! # En -, maar -, en toch, maar toch , 
desondanks. En -, maar - heeuwd se fan 
him, en toch, maar toch , desondanks 
hield ze van hem. ---+ dach. 

tachste, ) tinke. 
tacht, [taxt] ; tocht, [toxt] ; s.m., -en (a ll een 

in bet. I ). Tocht; tocht. 1. reis, trip . In 
langen, sIVieren -, een lange, zware tocht. 
[n - fa n de reddingsbeut, een tocht van 
de reddingsboot. De - wierom, de terug
tocht. ---+ teruchtacht, wieromtacht. 2. 
trek, zuiging van de lucht door een be
perkte ruimte heen. ---+ schurring, siige. # 
Op 'e - sine, in , op de tocht zitten. 

tacht, - ) tinke. 
'tachtdaar, s.f. Siichdoar; tochtdeur. 
'tachtgat, s.n. 1. Siichgat; tochtgat, trek-

gat. 2. wyngat; wi ndgat, door de wind 
veroorzaakt wak. - ) IViingat. 

'tachtich, [täxtax] num . Tachtich; tachtig. 
# Yn 'e - wazze, in de tachtig (jaar) z ijn , 
tussen de tachtig en negentig jaar oud 
zijn . Naai de - rone, naar de tachtig 
(jaar) lopen , bijna tachtig jaar oud zijn . 
Mooi us, jimme, har tachtigen, met z'n 
tachtigen. 

'tachtich, [täxtax]; 'tochtich, [toxtax] ; adj . 
Sigerich ; tochtig, trekkerig. In aud, -
hus, een oud, tochtig huis. 

'tachtichste, [taxtaxsta] num. & S. , -no Tach
tichste; tachtigste. 

tachtigen, --> tachtich. 
'tachtiger, [täxtagar] s.m. & adj ., -s. Tach

tiger; tachtiger. # De - jieren, <Fr.> de 
tachtiger jierren; de jaren tachtig. 

'tachtje, [täx(t)ja] v., tachre, tachte; 'tochtje, 
[tox(t)ja] v., rochte, rochte. Sige; tochten , 
trekken (van de lucht, door een beperkte 
ruimte heen). [t tachte hier, het tocht 
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hier. ---> lukke, siige. 
' tachtslait, s.m. Tochtsleat; tochtsloot, trek

sloot. 
' tafel, [ta:fa l] s.f. , os. Tafel ; tafel. De rafel 

srie klair, de tafel , het eten staat klaar. 
De - fa n rrooi, fjeeulVr, de tafel (van ver
menigvuldiging) van dri e, vier. -s 
schrieuwe, de tafels van vermenigvuldi
ging opschrijven . # Op ('e) -, op tafel. De 
- klair sarte, oonsarte, de tafel dekken. --> 

tafeloonsarte. De klair sar, oonsar -, de 
gedekte tafel. De - lVooibergje , de tafel 
afruimen. De wooiberge(d) -, de afge
ruimde tafel. 

' tafelbied; tafels' bled ; s. n. Taffelsblêd; ta
felblad. 

'tafelbues, s.n . ltensboard; tafel bord, bord 
om van te eten. - , bues. 

'tafelfUet; tafels'fUet; s.m. Taffelspoat; 
tafelpoot. ---> fuer . 

' tafelje, [ta:fa lja] v., rafele, wfele. Tafelje; 
tafelen. 

'tafelkleed, s.n. Taffelskleed; tafelkleed. 
'tafeloonsatte, v. Tafeloansette; tafeldek

ken. Jo wie oon ir on, <Fr.> hja wie oan 
it tafeloansetten; zij was de tafel aan het 
dekken. ---> oonsatte, rafel. 

tafels'bled, s.n. , - > tafelbleel. 
tafels'fUet, s.m. , - , tafelfûet. 
'tafelsijver, s.n . Tafelsu iver; tafelzilver. 
'tafelswilk, s.n. TafelswilkUe); tafelzeil , 

tafelzeiltje. ---> seiltjen, swilk. 
'tafeltennis, s.m. Tafeltennis; tafeltennis. 
ta'freel , [tafre: I] s. n. , rafrelen. Tafriel ; ta-

fereel. 
'taikel, s. m. , --> rakel. 
'taikelje, v. , --> takelje . 
taim, [taim] ; teum, [tö:m] «Ned.); s.m. , 

-en. Team; toom, teugel , gebit en leireep 
van een rijdier. # Yn - haude, in toom, in 
bedwang houden . In hynjer yn - he/Ude, 
een paard in toom houden . --> jit. Jen, in 
klas yn - haude, iemand, een klas in 
toom houden. 

taim, [taim] s.n ., -en (a lleen in bet. 1). 
<Fr.:> Team. 1. toom , bijeen horende 
groep dieren (inz. hoenders). In - hene, 
een toom kippen. In - hynjers, een paar 
(voorgespannen) paarden . ---> riem. 2. 
<zeldz.> geslacht. - > geslachr, nooitaim . 

562 

'taimje, [talmja] v., taime, taime. Teamje; 
tomen , de toom aanleggen. In hynjer -, 
een paard tomen. 

tain, [taln] s. f. , -eo Tean: teen (vinger van 
de voet; dat deel van een kous, sok of 
schoen dat de tenen bedekt; teenvormig 
uitsteeksel beneden aan de voorkant van 
een voorwerp, bijv. een vaarboom). De 
got, Iytj -, de grote, kleine teen. De - fan 
de klûet , de teen van de kloet, vaarboom. 
---> klei. Dy troch de -e ût fermetje , <Fr.> 
jin ta de teannen ut fermeitsje; zich kos
telijk vermaken. - , fjûer, kap . 

' taineneil, s.m. eil fan in tean ; teennagel. 
' tainkje, [tal l)kja] v., tainke, tainke. Tean

tsje; op zijn tenen lopen ; vandaar ook 
voor: op zijn dooie gemak lopen. Jo tain
ke troch de komer om de lytje puppe net 
wet jen to l17etjen , zij liep op haar tenen 
door de kamer om de kleine niet wakker 
te maken. Jà tainken hier feurby, zij li e
pen hier op hun dooie gemak voorbij. 

'tainstok, s. n. Teanstik; teenstuk. 
taits, [talts] s.f., -eo Taats; taats, (koperen) 

kopspijker. 
tak, [tak] s.m. , -ken. Takke, tûke; tak, 

boomtak. - , wette!. 
tak, [tak] s. m. In : fen op 'e - haude, <Fr.> 

immen op ('e) tok hälde; iemand aan het 
lijntje houden, iemand telkens weer be
loften doen en hem zo aan de praat hou
den. 

'takel, [ta:kal] ; 'taikel, [tajlal] ; s.m., os. Ta
kel , teakel ; takel, uit een samenstel van 
katrollen bestaande hijsinrichting. 

take'laazje, [ta :kala :zja] s. m. Takelaazje; 
takelage. 

'takeling, [ta:kallI)] s. m., -en. (Be)take
ling; takeling, betakeli ng, omwinding 
met takel garen aan de uiteinden van een 
touw (teneinde rafelen te voorkomen). 

'takelje, [ta:kalja] v. , takele, rakeIe; 'tai· 
kelje, [talka lja] V. (alleen in bet. 1), tai
kele , taikele . Takelje, teakelje; takelen . 1. 
met een takel ophijsen. 2. aan de uit
einden met takelgaren omwinden, ten
einde rafelen te voorkomen (van een 
touw). 

' takeljen, s.n. Takeljern; takelgaren, garen 
waarmee de uiteinden van een touw wor-
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den omwonden teneinde rafelen te voor
komen. ' kaiveljen. 

'takelwooin, s. m. Takelwein ; takelwagen, 
takelauto. 

' takke, [take] v. In: It wal - kinne , het wel 
kunnen rooien, het klaarspelen; het wel 
kun nen uitzingen, het wel vol kunnen 
houden. Kiste dat al/ene wal -?, kun je 
dat alleen wel rooien?, speel je dat alleen 
wel klaar? Wy kinne it wal tot meumeer 
-, wij kunnen het wel tot morgenochtend 
uitzingen, volhouden (bijv. zonder eten 
en drinken ). 

' takkebosk, [take]- s. n. Takkebosk; tak
kenbos. 

' takken, [taken] s. f. , -s. Tekken; deken. In 
gat, soft -, een grote, zachte deken. In -
fan biedden, een deken van bladeren. # 
Eeuwnder de -s knlppe , onder de dekens 
kruipen, naar bed gaan. - , wol. --> plu
men, trochnooie. 

taks, [taks]; takst, [takst] ; s.m. Taks(t); 
taks, vastgestelde hoeveelheid. Twa stok
ken bale is myn -, twee boterh ammen is 
mijn taks. # Bope dyn - gain, <Fr.> 
boppe, oer jins taks gean; meer eten en 
drinken dan goed voor je is, dan je kunt 
verdragen. 

tak'saasje, [taksa:sje] s.m., -s. Taksaasje; 
taxatie. 

tak'seerje, [taksLerje] v. , taksere, taksere. 
Taksearje; taxeren. 

'takshieuwn, [taks]- s.m. Takshûn ; taks, 
dashond. --> dashieuwn, kanunenetsfot
ten. 

' taksy, [taksi] s.m., -s. Taksy; taxi. 
takst, s. m., - , taks. 
ta l, [tal] s.n ., -fen. Tal; tal , aantal (vrijwel 

uitsluitend voorkomend i n enkele vaste 
verbindingen, zie hierna, in samenstel
lingen met een num. als eerste lid, zie 
bijv. fj eeuwrtal, twatal en in de woorden 
getal en jiertal). It - wes opschreeuwn, 
het aantal werd opgeschreven. # - fan ... , 
tal van .. . , heel veel ... - fan eilander wez
zen binne fe rdweeuwn, tal van, heel veel 
Schiermonnikoger woorden zijn verdwe
nen. . .. sa/u /er -, ... zonder tal, talloos 
veel ... Fieuwlen, stiere sa/ui er -, vogels, 
sterren zonder tal, talloos veel vogels, 

tamtaasje 

sterren. Net mair yn - wazze, niet meer 
in tel zijn , weinig aanzien meer genieten. 
- , aantal. 

' taie, [ta:le] v., taalde, taald. Tale; ta len, 
verlangen. # Net - naai, niet talen naar; 
ook voor: geen aandacht schenken aan. 

' talheeuwt, s.n . Talhout ; talhout. 
'taling, [ta: lllJ] s.m., -en. Tsj illing; taling. 

# In - utsmyte om in eeulVnefieuw/ tà fa n
gen, een taling uitzenden om een eend
vogel te vangen, een spiering uitwerpen 
om een kabeljauw te vangen, een kleinig
heid opofferen tenein de iets veel groters 
te verkrijgen. 

ta' lint, [taIInt], [tellnt] s. n., -en. Talint ; 
talent. 

'talje, [talje] s. m. Taalje; tali e, soort takel. 
'talje, [talje] s.m. In: - haude, turven, een 

wijze van noteren bij het tellen hanteren, 
waarbij men voor elke getelde eenh eid 
een verti caal streepje zet en bij elke vijf
de eenheid de voorafgaande vier met een 
dwars streepje doorhaa lt (zodat er groep
jes van vijf ontstaan). --> tóling. 

talk, s.m. , --> tolk. 
' talkpeujer, [talk]- s.n. Talkpoeier ; talk

poeder. 
'talmje, [talmje] v., talme, ta/me. Talmje; 

talmen, dralen. 
talpen'tyn, [talpentin] s.m. <zeldz.>. Ter

pentyn; terpentijn . --> terpentyn. 
tam, [tam] adj . & adv. , -mer, -st. Nuet; 

tam. - , timme. 
'tampe, [tampe] s.m. (alleen met het art . 

in), -no Timpe; stuk, brok, homp. h l -
wast, een stuk worst. - , wosttall1pe. In -
tj iis, een brok, homp kaas . In jUegen -, 
een grote, dikke drol, keutel. --> lods, til11-
pe. 

'tamper, [tamper] adj . Tampich; zuurzoet, 
zachtzuur (van smaak). Dy rabarber is -, 
die rabarber is zuurzoet, zachtzuur. -e 
sieuwrtjes, zuurzoete, zachtzure snoep
jes. 

tam' taasje, [tam(p)ta:sje]; tr am'taasje, 
[tram(p)ta:sje] ; s.m. , -s. T(r)amtaasje; be
zoeking, beproeving, torment. In ieuwr
tocht mooi stannsweer is feur guen in -, 
een overtocht met stormweer is voor 
sommigen een bezoeking, beproeving, 



tamteerje 

torment. 
tam'teerje, [täm(p)tl.arja] V., tall1tere, 

tamtere: tram'teerje, [träm(p)tI.arja] V. , 

trall1tere, tramtere . T(r)amtearje; bezoe
ken , beproeven, tormenteren. 

'tane, v., -> taanje. 
tang, [täl)] s.f., -eo Tonge; tong. Sàwat 

streelt de -, zoiets streelt de tong, zoiets 
smaakt heerlijk. In scharp - halVlVe , een 
scherpe, bi tse tong hebben, cherp, bits 
spreken. # Mooi in dûbbel - prate, met 
een dubbele tong praten (met twee mon
den spreken, dubbelhartig zijn; door 
dronkenschap onduidelijk spreken). 
leulVr de - gain, over de tong gaan, be
kletst worden. It liech lI1yop 'e -, het lag 
mij op de tong, ik stond op het punt het 
te zeggen . De - hange my op 'e schûene, 
ik ben doodmoe, doodop. } beslaan, red, 
ree . 

tang, [tä1J] s.f., -eo Tange; tang. 
'tangelje, [tä1Jalja] v., rangeIe, tangele; 

'tingelje, [tIlJa lja] v. , tingele, tingele . 
Mei tingels betimmerje; tengelen, met 
tengels beslaan. 

'tangelIaat, [tfu)al]-; 'tingellaat, [tu)al]-; 
s.f. Tingellatte; tengel, tengell at. -> tan
gel/atle. 

'tangeUatte, [täJ)al]-; 'tingellatte, [tu)al]-; 
s.m. TingeUatte; tengel, tengellat. - } tan
gel/aat. 

'tango, [tä1JQo:] s.m., - 's. Tango; tango. 
'tangriem, s.m. Tongriem; tongriem. 
'tangslach, s.m. Tongslaeh; tongslag, 

tongval, dialect. 
'tarneh, [ta: nax] adj . Tanich; tanig. 
tank, [tälJk); dank, [dälJk] «Ned. ); s.m. 

Tank; dank. # l en - bringe, - aan ien 
bringe, iemand dank brengen. len - seze, 
iemand dankzeggen, iemand dank betui
gen. Gin -I , geen dank! - Jeur de blome, 
dank, bedankt voor de bloemen. -, bepl, 
dank u wel, bedankt, grootmoeder! -> 

stank, wil. 
tank, [tEIJk] s.m. , -s. Tank; tank (re ervoir, 

van metaal of beton, voor vloeistoffen ; 
gepantserde gevechtswagen op rupsban
den). 

'tankber, [tfu)Qbar] adj . & adv. Tankber; 
dankbaar. Wat - aanimme, iets dankbaar, 
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in dank aannemen . # - lVazze Jeur, dank
baar zijn voor. len - lVazze (feur), iemand 
dankbaar zijn (voor). 

'tankberens, s. m., -> tankberheid. 
'tankberheid, -[h E: . i t] ; 'tankberens, [täl)Q

baran(t)s] ; s.m. Tankberheid, tankberens; 
dankbaarheid. 

'tankgebed, s. n. Tankgebed; dankgebed. 
'tankje, [tfu)kja] v. , tanke, tanke; 'danke, 

[dälJka] v. « ed.), dankte, dankt. Tank
je: danken . # God - Jeur ... , God danken, 
dank betuigen voor ... Wat tà -n halVwe 
0011 ... , iets te danken hebben aan ... Dat 
is tà -n aan ... , dat is te danken aan ... Ik 
sil dy wat -, daar bedank ik feestelijk, 
sti chtelijk voor, ik zou je bedanken, dat 
doe ik onder geen beding, daar wil ik 
niets van weten. -> hakke, kaul1t. 

'tankwooin, s. m. Tankwein ; tankwagen. 
'tante, [tänta] s.f. « ed.), -s. Muoike; tan

te. - } mutjell . 
tap, [täp] s. f. , -pe. Top; tol, bepaald speel

tuig. - } gyseltap, settap, tol. 
tap, [täp); top, [top); s.m., -pen. Top; top, 

hoogste punt. De -pen Jan 'e dûne, de 
toppen der duinen. # Mooi de jlage heich 
yn -, mooi de j lage heich Jan - <zeldz.>, 
met de vlag hoog in top, met de vlag he
lemaal boven in de vlaggenmast. -> tC/p
jen. 

tape(ste), - } tapje. 
ta'pyt, [täpit] , [tapil] s.n., -en. Tapyt ; 

tapijt. In beeuwnt - Jan blome, een bont 
tapij t van bloemen. 

'tapje, [täpja] v. , ik tapje , dà tappeste , dà 
tapeste [t:J :pasta], hy rappe, hy tape 
[t:J:pa] , lVy, j e, )imme, jà tapj e; tappe, 
tape; tappe, tape. Topje; tollen, met de 
tol spelen. De ben binne aan it -n., de 
kinderen zijn aan het tollen. 

'tapje, v., - } taapje. 
'tapjen, [täpjan] s. u., tapjes [täpjas]; 'top

jen, [topjan] s.n. , topjes [topjas]. Topke; 
topje, uiterste puntje. It - Jan de mast, de 
top van de mast. - } tap . 

'tapjiet, s. n. Topljocht; toplicht, wit licht 
dat in de voorste masttop gevoerd wordt. 

'tapkantjen, s. n. Taapkauue; tapkan. 
'tapkast, S. I11. Taapkast; tapkast. 
'tappunt, s.n. Toppunt; toppun t. 
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'tapseil, s. n. Topseil: topzeil. 
' tapseilskuelte, s.m. Topseilskoelte; top

zeilskoelte, een zodanig sterke wind (op 
zee) dat alleen de topzeilen nog gevoerd 
kunnen worden. 

'tapskueIte, s. m. Topskoelte; topskoelte, 
een zodani ge wind (op zee) dat er met 
volle zeilen gevaren kan worden. 

' tapswier, adj . Topswier; topzwaar. 
' tarbot, [ttir ]- s. m. Tarbot; tarbot. 
tarf, s.m., , tO/i. 
' targje, [targja] v. , large, targe; 'tergje, 

[tErgja] v. <zeldz.>, terge, terge . 1. Ferg
je, tergje; tergen. 2. nalje, pleagje; pes
ten, plagen. ' kasteje, peste, plaigje. Dy 
jonge targe de lytje ben so, die jongen 
pest, plaagt de kleine kinderen zo. # Ien -
as de duvel Job, iemand tot het uiterste 
tergen. 

tarpen'tyn, s.m., - , terpell. tyn. 
' tarte, [tarta] v. , tartte, tart. Fergje; tarten. 

Hy tart 117)' derto , hij tart mij , hij daagt 
mij uit het te doen. 

tas, [tas] s. f. , -se. Tas; tas, buidel of zak 
van stevige stof of leer waarin men iets 
mee kan nemen. In lytj -, een kleine tas; 
een tasje. In got -, een grote tas . 

'tasker , [taskar] s.m., -s. Tersker; dorser. 
' taskfluer, s. m. Terskflier ; dorsvloer. 
' taskje, [taskja] v. , taske, taske; 'tast je, 

[tas(t)ja] onregelm.v., ik tast j e [tas(t)ja] , 
do taskeste [taskasta], hy taske [taska] , 
IVy, j e, jimme, jà tast j e [tas(t)ja] ; taske, 
taske. Loegje; optassen. ' lu egje, op
luegje, optaskje. 

'taskje, [taskja] v. , taske, taske; 'tast je, 
[tas(t)ja] onregelm.v. , ik tast j e [tas(t)ja], 
do taskeste [taskasta] , hy taske [taska] , 
lV)', j e, jimme, jà tast j e [tas(t)ja]; taske, 
taske; 'tjaskje, [tjaskja] v. <zeldz.>, tjas
ke , tjaske; 'teskje, [tEskja] v. <zeldz.>, 
teske, teske; 'tjeskje, [tjEskja] v. <zeldz.>, 
tjeske, tjeske. Terskje; dorsen. 

'taskmesyn, s.n. Terskmas ine; dorsmachi-
ne. 

' taste, v. , , taaste. 
' tast je, onregelm.v. , taskj e. 
tat, [tat] ; tot, [tot]; prep. Ta (in bet. 1 en 

2), oant (i n bet. 3); tot. 1. ter aanduiding 
van een bestemming, bedoeling. - > tO. 

tateben 

Wat - in gued ieuwn bringe , iets tot een 
goed einde brengen . Komme tat ... , ko
men tot ... , ... bereiken (m.b.t. abstracte 
zaken, zie bijv. ieuIVrtuging, jocht, 
konkluzje, rast). - de saak komme, ter za
ke komen, tot het eigenlijke onderwerp 
van gesprek overgaan. Liet us dat - traist 
IVazze, laat on dat tot troost zijn . -
beslut, slat, tot besluit, tot slot. - elke 
prvs , tot elke prijs. - us fe rtriet , tot ons 
verdriet. - l11yn sp)'t , tot mijn spijt. Jen -
last \\lazze, iemand tot last zijn. 2. ter 
aanduiding van de overgang in een ande
re, nieuwe toestand, vorm of functie. 
to. Ien - lid fan in fe rieniging lI1etje, 
iemand tot lid van een vereniging ma
ken. Ien - fe ursitter benail11e, kieze, ie
mand tot voorzitter benoemen , ki ezen. 
Jen bekere - ... , iemand bekeren tot ... De 
daudrup dampt - dieze, de dauwdruppel 
verdampt tot nevel. 3. ter aanduiding van 
het bereiken van een bepaald punt in 
ruimte of tijd ; ook ter aanduiding van 
een bereikte graad, maat of hoeveelheid. 
- , oont. Wy rone - pail saun, wij lopen 
tot paal zeven. W)' \Vachtje - meum, tjiell. 
ieuwre, wij wachten tot morgen , tien uur. 
- f eur kots, tot voor kort. - so fie r, tot zo 
ver. Jà binne - bleds)'de fjitsien komd, zij 
zijn tot bl adzijde veertien gekomen. # -
yn ... , tot in .. . - yn it hets f erklummed 
wazze, door en door verkleumd zijn (Jett .: 
tot in het hart verkleumd zijn). - Don ... 
(to), tot aan ... (toe), aan ... toe. - , oon. It 
watter komt har al - oon de melt (to), het 
water komt al tot aan hun middel (toe). -
op ... , tot op .. . - op 'e laste sint, tot op de 
laatste cent. - ... to, tot .. . toe (m.b.t. tijd). 
- ne to, tot nu toe, tot op heden. Fan ... -
... , - >fan . 

tat, [tat] ; tot, [tot] ; conj . (onderschikkend). 
Oant; tot, totdat. Wy wacht je - j imme 
wierom binne, wij wachten tot jullie te
rug zijn . Wy \Vachtj e tatsto [tasto], tatste 
[tasta] lVierom biste, wij wachten tot jij , 
je terug bent. -> tatdat. 

'tatdat, conj . (onderschikkend) <zeldz.>. 
Oant; totdat. -> tat. 

'tate, [ta: ta] s.m. Tate; zog, moedermelk. 
' tateben, s. n. Tatebern ; zuigeling. 
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'tauke, [ta.yka] s.n. <zeldz.>, -s. Touke; 
eenjarig (vrouwelijk) schaap. 

tech'nyk, [tExnik] s.m. Technyk; techniek. 
'technys, [tExnis] adj. Technysk; technisch. 
tee, [te:] ; ge'tee, [gate:] ; s.n., -ën. Tij ; ge-

tijde, tij . It - faalt , het tij valt, zakt, het 
wordt eb. It - komt troch , het is opko
mend tij , het wordt vloed. In heich -
(\Vatter), een dik tij water, een hoge 
vloed. In Iytj - (\Vatter), een klei n tij wa
ter, een niet erg hoge vloed. # Daid tee, 
dood tij . Op - fore , <Fr.> op (it) tij farre ; 
bij het (in- en uit)varen rekening houden 
met het tij . - As it - ferroont, motte de 
bekens fe rsat wezze, als het (ge)tij ver
loopt, moet men de bakens verzetten. - , 
wiertee. 

tee, [te:] s. m. Tee; thee. Starke, jitte -, 
sterke, hete thee. By, naai de -, bij , na de 
thee, het theedrinken , de tijd waarop men 
gewoonlijk th ee drinkt. -> teedrinke. # -
satte , thee zetten. - , brun, kapfol. 

'teeblaadjen, s.n. Teeblêd; theeblad, dien
blad, presenteerblad voor het theegoed. 

'teebied, s. n. Teeblêd; theeblad, blad van 
de theestruik. 

'teeblom, s.f. Koekoeksblom, teeblom; koe
koeksbloem; inz. voor: weidekoekoeks
bloem. 

'teebos, s. f. Teebus; theebus. 
'teedrinke, st.v. Teedrinke; theedrinken. 

Jà wiene aan it -n, zij waren aan het 
theedrinken, zij zaten aan de thee. It -n, 
het theedrinken, de tijd waarop men ge
woonlijk thee drinkt. - , tee. Eeuwnder it 
-n , onder, tijdens het theedrinken , onder 
de thee. 

teef, [te:f] s.f. , teve [te:va]. Teef; teef, wijf
je van de hond. - en mant j en, teef en reu. 
-> tift, wyfjeshieuwn. 

'teefesyte, s.m. Teebesite, teedrinkerij ; thee
visite. 

'teegeree, s.n. Teeguod, teeboel; theegoed, 
theeboel. - , teegued. 

'teegles, s.n . <zeldz.>. Oerglês; zand loper. 
'teegles, s. n. Teeglês; theeglas. 
'teegtied, s.n . Theeguod ; theegoed. -> tee 

geree. 
'teehaven, s.m. Tijhaven ; tijhaven. 
'teejiet, s.n. Teeljochtsje, teepitsje; thee-

566 

lichtje. -> jiet. 
teek, [te:k] s.f. , teke. Teek; tijk, overtrek 

van een kussen e.d . In beeuwnt -, een 
bonte tijk. 

' teekap, s.f. Teekopke; theekopje. 
'teelappel, s.m. Teeleppeltsje; theelepeltje. 
' teelje, [te:lj a] v. , tele, tele; ' teie, [te: la] v., 

teelde, tee ld. Teelje, tylje, tele; telen, 
kweken. # Jà teefje as de kniinen, het is 
bij de konijnen af (gezegd van een echt
paar dat heel veel kinderen krijgt). -> 

kniin, trochree fje. 
teelt, [te:lt] s. m., -en. Teelt, tylt ; teelt, 

kweek. 
teems, [te: m(p)s] s.f. , teem ze [te:m(b)za]. 

T (s)jems; zeef voor vloeistoffen; inz. 
voor: teems, melkzeef. -> lik. 

'teemsdtiek, s. n. (als stofnaam) & s. m. (als 
soortnaam). T(s)jemsdoek; teemsdoek, 
zeefdoek, doorzijgdoek. 

'teemtits, s.f. Teemûtse; theemuts. 
'teemzje, [te:m(b)zja] v. , teemze, teemze . 

T(s)jemzje; teemzen , zeven (van vloei
stoffen , inz. melk, in een teems). De mul
ke -, de melk teemzen , zeven. 

teen, - } tjain. 
' tee-ooi, s.n. Tee-aai; thee-ei . 
'teepan, s.f. Teepantsje; theeschoteltje. -> 

blaksrilre . 
fteepoot, s.m. Teepöt; theepot. -)0 

tereurum. 
teer , [tL ar] s. m., -en. Tear; vouw. - , faud, 

feeuw. 
teer , [tLar] adj. & adv., -der [tla(r)dar] , 

-st [tI.a(r)st]. Tear; teer, teder. Tere lytje 
bledden, tere blaadjes. In - blom, een tere 
bloem. In - ben, een teer kind . # Sa - as 
raige , erg teer (van weefsels e.d.) . 

'teereus, s.f. Teeroas; theeroos. 
teers(d(e», -> tere. 
'teeseef, s.m. & s.f. Teeseefke; theezeefje. 
'teesteuf, s.f. Teestove; theestoof. 
'teetafel, s.f. Teetafel; theetafel. 
'teetiid, S.111. Teedrinkerstiid ; theetijd. 
teeuw, [tE. y] s. n., -en. Tou ; touw. In ieuwn, 

stok -, een ei ndje touw, een touwtje. - , 
teeuwtjen. # Yn ('t) - \Vazze, in touw, in 
de weer, bezig zijn . -> baan, schrip, 
spar, spier, trewyn, weer. Op - satte, op 
touw zetten. Der is gin - aan fast ta 
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met j e/!, knupjen, krejen, er is geen touw 
aan vast te maken , knopen , men kan er 
niet wijs uit worden. 

tee uw, s. f. , ..... teu. 
' teeuwdaunsersfersjen, -[da. l.Insa(r)s]- s.n . 

Î . Toudûnsersferske; li edje op de maat 
waarvan de kinderen touwtjespringen. ) 
bochtjeppersfersjen. 

' teeuwdaunsersteeuw, -[da.l.Insa(r)s]- s.n . 
Î . Toudûnserstou ; springtouw, touw voor 
het touwtjespringen . - ) bochtjeppers
teeuw. 

'teeuwdaunsje, v. Î . Toudûnsje; touwtje
springen. - ) bochtjeppe. 

' teeuwleiers, s.m. Touljedder; touwladder. 
' teeuwIUkke, (onregelm.)v. Toulûke; touw

trekken. 
' teeuwmat, s.f. Toumatte; touwmat (vroe

ger veel door oude zeelieden als tijdpas
sering geknoopt). 

teeuwslage'ree, -[sla:gare:] s.m., -ën. Tou
slaggerij ; touwslagerij . 

' teeuwter, [tE. l.Itar] s.m., -s. Touter; 
schommel , bepaald speeltuig. De ben sie
ten op 'e -, de kinderen zaten op de 
schommel. - ) schommel. 

' teeuwterje, [tE.l.Itarja] v., teeuwtere, teeuw
tere. Touterje; schommelen, op een schom
mel heen en weer zweven (van kin
deren). De ben binne oon it -n, de kin
deren zijn aan het schommelen . - ) 
schomme fje. 

' teeuwtjen, [tE. l.Itjan] s.n. , teeuwtjes [tE.l.I
tjas]. Toutsje; touwtje, eindje touw. - ) 
tee uw. 

' teeuwwerk, s.n. Touwurk; touwwerk. 
' teewatter, s.n. Teewetter; theewater. # 

Bope dyn - wazze, boven zijn theewater 
zijn , dronken zijn . 

' tegel, [te:ga l] s. m., -s. Tegel; tegel. 
' tegelpaid, s. n. Tegelpaad; tegelpad. 
te' hUs, s. n., - ) tàhus. 
teich, ..... tja in. 
' teie, [tE.ia] v., teide, teid. Teie; dooien. ft 

teit, het dooi t. 
teil, [tE. U] s.m. & s.f., -en (a ls s.m. ), -e (als 

s. f.) . Tobbe; teil , tobbe. baalje, tobbe. 
teim, [tE.! m] s.m. Time; tijm . 
tein, ..... tjain. 
teisk, [tE. i sk] adj . Teiïch ; dooiend. It is -, 

telefoonbuek 

<Fr.> it is teiïch; het dooit. It wedt -, 
<Fr.> it wurdt teiïch; het begint te dooi
en, de dooi valt in . - weer, dooiweer. ..... 
teiweer. 

' teiwatter, s. n. Teiwetter; dooiwater. 
tei 'weer, s.n . Teiwaar; dooiweer. It is -, het 

is dooiweer, het dooit. It wedt -, het be
gint te dooien, de dooi va lt in . ..... teisk. 

'teken, [te:kan] s.n ., -s. Teken; teken. In 
fooi -, een veeg, on heil spellend teken. 
Dat is (g)in gued -, dat is (g)een goed te
ken , dat voorspelt veel (weinig) goeds 
(aangaande de afloop van deze zaak). # 
In - fan ... , een teken, blijk van .. . Yn it -
sta in. fan ... , in het teken staan van .. . , ... 
als onderwerp hebben ...... taal . 

'tekendeus, s.f. Tekendoaze; tekendoos. 
'tekenfilm, s.m. Tekenfilm ; tekenfilm. 
'tekengeree, s.n. Teken ark, tekenreau; te-

kengerei . 
'tekening, [te: kanlrJ] s. m., -en. Tekening; 

tekening. 
'tekenje, [te:kanja] V., tekene, tekene. Te

kenje; tekenen. Tekene(d) , getekend. In 
teken(e)den brief, een getekende, onder
tekende bri ef. Tekenjend, tekenend, 
karakteri stiek. Dat is tekenjend feur har, 
dat is tekenend, karakteri stiek voor hen. 

'tekenkryt, s. n. Tekenkryt; tekenkrijt. 
' tekenles, s. m. Tekenles; tekenles. 
'tekenpapier , s. n. Tekenpapier; tekenpa-

pier. 
'Teksel, [tEksai] ; 'Tessel, [tEsal]; nom. prop. 

Teksel ; Tessel. 
tekst, [tEkst] s. m. , -en. Tekst; tekst. # (Ien) 

- en ûtlech jaan, (iemand) tekst en uitl eg 
geven. 

telch, [tEl x] s.m., telgen [tElgan]. Telch ; 
telg. 

'teIe, v., ..... teefje . 
tele'fyzy, [te: lafizi] ; tille'fyzy, [tIl afizi] ; 

s. m., -s. Televyzje, tillevyzje; televisie. 
telefo'neerje, [te:lafo.nI.arja] v., telefone

re, telefonere; tillefo'neerje, [tIlafo.nl.ar
ja] , [tIlafanl.arja] v., tillefon.ere , tillefo
nere. Telefonearje, tillefonearje; telefone
ren. 

tele'foon, [te:lafo:n] ; tille'foon, [tIlafo:n] ; 
s. m. , -s. Telefoan, tillefoan; telefoon . 

tele'foonbûek, s.n. Telefoanboek; telefoon-
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boek. 
tele'foonnommer, s. n. Telefoannûmer; te

lefoonnummer. 
tele'graaf, [te:lagra:f]: tille'graaf, [tii a· 

gra:f]; s. m., -grafen. Telegraaf, tillegraaf; 
telegraaf. 

telegra'feerje, [te:lagrafl.arj8] V. , felegra
fe re, felegrafere; tillegra'feerje, [tUagra
f1. arj8], [tUagrafl.arj8] V. , rillegrafere, ril
legrafere. Telegrafearje, till egrafealje; 
telegraferen. 

tele'gram, [te:lagram] ; tille'gram, [tIla
gram] ; s.n ., -men. Telegram, tillegram ; 
telegram . 

'telraam, [tdra: m] s. n. « Ned.), -ramen. 
Telramt; telraam. - ) rale, raam'

'tempel, s. m. , - ) rimpel. 
tempera'tuer, [t8mparatü .ar] , [t8mpara

tü.ar] s.m. , -en . Temperatuer; tempera-
tuur. 

'temperje, V., - ) fimpe/je. 
'tennis, [t8Oas] s.m. Tennis; tenni s. 
'tennisje, [t8Oasja] V. , rennisse , rennisse. 

Tennisje; tennissen . 
ter, [t8r] s.m. Tar(re); teer, donkerbruine of 

zwarte, halfv loeibare, klevende stof 
waarmee hout wordt bestreken teneinde 
bederf tegen te gaan . 

'tere, [tLara] V. , reersde [tLazda], reers(d) 
[tLas(t)] . <Fr. :> Teare. 1. vouwen. 
faud, faudje, feeuwe . 2. <zeldz.> (zich) 
keren , (zich) wenden (alleen voorko
mend in verheven stijl; altijd in com
binatie met een door de prep. naai inge
leide richtingsbepaJing). - ) kere. Teer 
iens hers wier naai my, keer, wend uw 
hart weer tot mij (een bede tot God). Waf 
fan dy kaam, sil wier nooi dy -, wat van 
je kwam, zal zich weer tot je keren , wen
den. Oles reert nooi de ferganklikheid, 
alles keert (zich), wendt zich naar de ver
gankelijkheid. 

'terens, [tI.aran(t)s] s. m. Tearens; teerheid , 
tederheid . 

têre(ste), --> rerje. 
te'reurum, [tarö.aram] s.m . .1., -s. 1. Trek

pot, treppot; trekpot (met een rieten 
handvat). --> rrekpoor. 2. teepot; theepot 
(met een rieten handvat) . --> teepoot. De 
- stuech op it jiet, de theepot stond op het 

theelichtje. 
'tergje, V. , --> fargje. 
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'tering, [tLarll]] s.m. Tarring; tering. 1. de 
uitgaven die men moet doen voor het le
vensonderhoud. 2. di e vorm van tubercu
lose die de patiënt uitteert . # De - nooi de 
nering satte, de tering naar de nering 
zetten, zijn uitgaven besnoeien. --> rare . 

' teringlejer, s.m . Tarringlijer; teringlijer. 
'te rje, [t8Ija] v., ik ferje, do rerreste, do 

fêreSfe [t8:rasta], hy ferre, hy rêre [t8: ra] , 
wy, j e, jimme, jà fe/je ; terre, têre; terre, 
têre. Tarje; teren , met teer bestrijken. 
Te rre(d), têre(d), geteerd. In terre(d), tê
ree d) schat, een geteerde schutting. In 
ter(re)den, têr(e)den planke, een geteerde 
plank. 

' terkwast, s.m. Tar(re)kwast; teerkwast. 
term, [tum], [t8ram] s.m., -en. Term; 

darm . --> baktenn, blyneterm, slokrenn. 
term, [t8rm] , [t8ram] s.m., -en. Term; 

term, woord, uitdrukking (op een bepaald 
gebied van kunst, sport, weten schap). 

ter'myn, [t8rmin] , [tarmin] s.m., -en. Ter-
myn ; termijn. 

'termometer, [tnmo.me:tar] s.m., -s. Ter-
mometer; thermometer. 

terp, [t8rp] s.f. , -eo Terp; terp. 
'terpdarp, s. n. Terpdoarp; terpdorp. 
terpen'tyn, [t8rpantin] ; tarpen'tyn, [tar-

pantin]; s. m. Terpentyn ; terpentijn. - , 
talpentyn. 

'terpots, s.f. Tar(re)puts; teerputs. 
ter'ras, [t8ras], [taras] s.n. , -sen . Terras; 

terras. 
ter'rein, [tn8. in] , [tar8. i n] s. n., -en. Ter

rei n; terrei n . 
Ter'schelling, [tarsxdll]] nom.prop. Skyl

ge; Terschelling. 
Ter'schellinger, [tarsxdlQar] adj . & s.m. , 

-s. Skylger; Terschellinger. 
'terton, s.f. Tar(re)tonne; teerton. - , 10ft. 
te'ruch, [taröx] adv. <zeldz.>, « Ned.). 

Terêch, werom; terug. --> rech, wie rom. 
te'ruchkornst, [taröx] - s.m. « Ned. ). (It) 

weromkommen ; terugkomst. --> wier
komst, wieromkomsr. 

te'ruchIUkke, [tarög]- (onregelm. )v. 
« Ned.). (Jin) werom lûke; (zich) terug
trekken. --> wieromlukke . 
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te' ruchtacht, [taröx] - s. m. « ed. ). Wer-
omreis; terugtocht. - , tocht, lVierol1l 
tocht. 

te' ruchwooi, [tarög]- s.m. « Ned.). Wer
omwei ; terugweg. - , lVierol'l7lVooi. 

ter'wyl, [tErviI ], [tarvil ] conj. (onderschik-
kend) « ed.). Wylst; terwijl. ' lVyl. 

' teskje, V. , - , taskje. 
'Tessel, nom. prop., -> Tekse/. 
test, [tEst] s. f. , -eo Têst; test, kl ein , vierkant 

potje met één oor, dat met een kooltje 
vuur in een stoof gezet wordt. 

test, [tEst] s.m. , -en. Test; test, toets. 
testa'mint, [tEstämInt] , [tEstamInt] s. n. , -en. 

Testamint; testament. 
' teste, [tEsta] V. , testte, test. Teste; testen. 
teu, [tö:] s.m. , -jen; teeuw, [tE .!;!] s. f. 

<zeldz.>, -eo Toai(tou); tui, touw dat aan 
de bovenkant van een voorwerp, bijv. een 
steng, vastgemaakt wordt om dit voor
werp rechtop te houden . 

teuch, [tö:x] s.m. « Ned. ), teugen [tö:gan] . 
Swolch; teug, klok, slok. -> klok, suueh. 

' teuje, [tö:ja] v., teude , teL/do Mei toaien 
fêstsette; tuien , met tuien vastzetten. 

teum, s.m., -> taim. 
teun, [tö: n] s.m., -en. Toan ; toon . Infollen 

-, een volle, ronde toon. Sa 'n - fuege dy 
net, zo'n toon, een dergelijke manier van 
spreken voegt, betaamt jou niet. # In liet, 
fleurieh fan -, een li ed, vrolijk van toon . 
Op yskaude, softe -, op ijskoude, zachte 
toon. Op in scharpen -, op een scherpe, 
onvriendelijke toon. De - oonjaan, de 
toon aangeven . In eeuwren - oons/aan , 
een andere toon aanslaan. Ut 'e - fale, uit 
de toon vallen. 

' teunbank ; 'teurnbank, [tö.ar(a)m]-; s.m. 
Toanbank; toonbank. 

' teune, [tö:na] v., teunde, teund. Sjen li tte, 
toane; tonen . len lVat -, iemand iets to
nen, laten zien. 

' teunheichte, s.m. Toanhichte; toonhoogte. 
' teupail, s.m. Toaipeal; tuipaal. 
teur, [tö.ar] s.f. , -eo Tuorre; tor. - , knip

teur, slVetsteur. 
teur, [tö.ar] s.m . ...,. , -en. Wynhoas; wind

hoos (vgl. Fr. touwer 'on weer'). -> wiin
heus. 

teur, s.m., , toer. 

ticht 

' teurnbank, s.m., , teunbank. 
teurst, [tö.a(r)st] s. m. Toarst; dorst. # -

hawlVe, krej e, dorst hebben , krijgen. 
fers /aan . 

' teurstich, [tö.a(r)stax] adj . Toarstich; 
dorstig. 

teut, [tö: t] s.m., -en. Teut ; teut, kletskous. 
In ouden -, een ouwe babbelkous. -> 

jeuze/kont, reute/(schUt). 
' teuteeuw, s.n. Toaitou ; tui touw. 
'teuter, adv., -> heuters. 
' teuters, adv., , heuters. 
'teut je, [tö:tja] v. , teute, teute. Teutsje; teu

ten , kletsen . - , j eL/ze/je, reute/je, wau
welje. 

' teuverje, [tö:varja] v., teuvere, teuvere. 
Toverje; toveren. - , tjuene. 

'tichelje, [tlx.alja] v., tiche/e, tichele. In : 
Derop -, <Fr.> derop tichelje; (iemand) 
afranselen, aframmelen, afrossen, een 
duchtig pak slaag geven . -> oof nagelje, 
(oof)raunse/je, ringe/je. 

ticht, [tIxt] adj. & adv., -er, -st; 'tichte, 
[tIxta] adv . ...,. (all een voorkomend in de 
vaste verbinding tichte by (. .. )). Ticht ; 
di cht. De daar is -, de deur is dicht, ge
sloten. De - daar, de dichte, gesloten 
deur. It -e grien, het dichte, nauw aan
eengesloten groen, (groene) geboomte. 
De eigen - hawwe, de ogen dicht hebben. 
l a flint it paid wal mooi de eigen -, zij 
vi ndt het pad wel met de ogen dicht. In 
-en wiin, een dichte wi nd, een gelijk
matige wi nd (zonder vlagen of stoten). It 
is - weer, er hangt een dichte mist, het is 
dik van mist. - , pootticht. De mist wedt 
noch -er, de mist begint heel dicht, dik te 
worden . -> Sl'vier, tjok. - fan f erkaudens 
wazze, moei lijk ademen vanwege een 
zware verkoudheid. It schip is ta -
eeuvvnder, f eur de waal komd, het schip 
is te dicht onder, voor de wal gekomen . # 
Ticht, tichte by ... , di cht, vlak bij ... (met 
de klemtoon op ticht(e )). Wy winje - by 
de tjark , wij wonen dicht, vlak bij de 
kerk. là winje tichter, it tichtste by de 
tjark, zij wonen dichter, het dichtst bij de 
kerk. Ticht, tiehte by, <Fr.> ticht(e)by; 
dichtbij , nabij , niet ver af, op kleine 
afstand (met de klemtoon op by). It is 
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ticht( e) by, het is dichtbij , nabij , niet ver 
af, op kleine afs tand. Dat is tichter by, 
dat is dichterbij , naderbij. Dat is it ticht
ste by, dat is het di chtst bij . Ticht(e), 
tichter by komme, dichtbij , dich ter bij ko
men, (iets of iemand) naderen. Ho tichter 
as er by hûs kaam, ho slVierder de stien 
lVes, hoe dichter hij bij huis kwam, hoe 
zwaarder de steen werd . Ticht(e) by en 
f ieroof, dichtbij en veraf. Fan ticht(e) by, 
van dichtbij , van nabij . - aan ... , dicht bij 
.. . Us hûs stie - aan 'e dune, ons huis 
staat dicht bij de duinen. It I-vatter stie -
aan 'e dûne to, het water staat tot dicht, 
vlak aan de duinen. - tjin. .. , dicht tegen 
... - tjinineeuwr aan sitte, dicht tegen 
elkaar aan zi tten . -+ eich, gat. 

'tichtbiine, st. v. Tichtbine; dichtbinden, 
toebinden. 

'tichtdwaan, onregelm.v. Tichtdwaan ; dicht
doen, sluiten . De daar -, de deur dicht
doen , sluiten . De eigen -, de ogen slui
ten. - , slutte . 

'tichte, adv. , - , ticht. 
'tichtens, [tlxtan(t)s] s.m . Tichtens; dicht

heid . 
'tichtfale, st.v. Tichtfalle; dichtva llen. 
'tichtgain, onregelm.v. Tichtgean ; dicht

gaan. 
'tichthtis, s.n ., -+ tuchthûs. 
'tichtknype, (onregelm.)v. Tichtknipe; 

dichtknijpen. -+ eich. 
'tichtknupje, v. Tichtknoopje; dichtkno

pen . De jas -, de jas dichtknopen . 
'tichthJkke, (onregelm.)v. 1. Tichtlûke; 

dichttrekken , toetrekken . De gedynen -, 
de gordijnen dichttrekken . 2. tichtsette; 
(geheel) betrekken (van de lucht). De 10ft 
lûkt licht, de lucht betrekt (geheel). 

'tichtmetje, onregelm.v. Tichtmeitsje; dicht
maken , dichten . 

'tichtnooie, v. Tichtnaaie; dichtnaaien . 
'tichtrieuwe, st. v. Tichtri uwe; dichtrijgen . 

Defyters -, de veters dichtrijgen. 
'tichtsatte, v. Tichtsette; afzetten , afslui

ten. 
'tichtsitte, st. v. Tichtsitte; dichtzitten , (af)

gesloten zijn . 
'tichtslaan, onregelm. v. Tichtslaan ; dicht

slaan. Hy sluech de daar tic/u, hij sloeg 
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de deur di cht. De daar is tichtslooin, de 
deur is dichtgeslagen. 

'tichtslamme, v. <zeldz.>. Tichtsmite; 
dichtgooien, met geweld di chtdoen . Hy 
slamde de daar ticht, hij gooide de deur 
dicht. - , slamme. 

'tichtslykje, v. Tichtslykje; di chtslibben. 
Tichtslyke( dj, dichtgeslibd. In tichtslyke
den haven, een dichtgeslibde haven. 

'tichtshitte, st. v. Op slot dwaan; dichtslui
ten , op slot doen . 

'tichtsmyte, onregelm.v. Tichtsmite; dicht
gooien . It buek, de daar -, het boek, de 
deur dichtgooien . In slait -, een sloot 
dich tgooien , dempen. 

'tichtsnokke, v. <zeldz.>. Tichtklappe; 
dichtklappen (van een deur). De daar 
snokte ticht, de deur klapte dicht. 

'tichtstopje, v. Tichtstopje; dichtstoppen , 
toestoppen . 

'tydlik, [tidlak] ; 'tiidIik, [ti :dlak] ; adj . & 
adv. Tydlik; tijdelijk. In - baant jen, een 
tijdelijke baan. Jo het - in baant jen, zij 
heeft tijdelijk een baan. 

'tydschrift, s.n., - , tiidschrift. 
'tielpe, [ti.alpa] v., tielpte, tielpt; 'tjylpe, 

[tjilpa] v., tjylpte, tjylpt. Tsjilpe; tjilpen. 
-+ sypje, sjilpe, tjypje. 

tiem, [ti .am] s.m . ..,. , -en. Tieme; hooi
sleep, hooischui ver, een ronde, door 
paarden getrokken paal , dienend om het 
hooi van een zweel aan oppers te slepen 
(de aan de paal bevestigde strengen 
moesten het hooi bijeen houden). -+ 

tiemstook. 
tiem, [ti.am] s.n . <zeldz.>. In: In - hynjers, 

een paar (voorgespannen) paarden. -+ 

wim. 
'tieme, v. , -+ tiemje. 
'tiemje, [ti.amja] v . ..,. , tieme, tieme; 'tie

me, [ti.ama] v . ..,. , tiemde, tiemd. Tiem
je; het hooi m.b.V. een tiem aan oppers 
slepen. 

'tiernstook, s.m . ..,. . Tiembalke, tiempeal , 
tiemstök; hooischuiver, hooisleper (zie 
verder bij tiem). - , hem. 

'tientjen, [ti .antjan] s.n ., tientjes [ti .an
tjas]. T(s)ientsje; tientje. # Geeuwden -, 
gouden tientje. - , tjien, tjiengeeuwne
seel. 
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tier, [ti .ar] s.m. Tier ; tier, levenslust. # 
Wille en -, <Fr.> wille en tier ; vrolijk
heid en levenslust. ' fleur. 

' tiere, [ti .ara] v., tiersde [ti .azda] , tiers(d) 
[ti .as(t)]. Tiere; tieren , welig groeien, ge
dijen. 

'tiere, [ti .ara] v. , tiersde [ti.azda], tiers(d) 
[ti .as(t)]; ' tiergje, [ti .argja ] v. <zeldz .>, 
tierge , rierge. Raze (in bet. I), jin tjirgje 
(in bet. 2); tieren. 1. schreeuwen. 2. te
keergaan . ' malriere. Dy -, <Fr.> jin 
tjirgje; tekeergaan. 

'tierelierje, [ti.arali .arja] v., tiereliere, tie
reliere. Tiereli erje, tsjuereluerje; tiere
li eren. 

'tiergje, v. , - , tiere. 
' tierich, [ti .arax] adj . & adv., tieriger [ti.a

ragar], -st. Tierich ; ti erig. 
t iers(d(e», - , tiere. 
ties, [ti .as] s.m . In : Yll 'e - sitte, <Fr.> yn 'e 

tii s sitte; in de war zijn , zitten (van ga
ren, haar, touw). --> beeuwn, kneup, war. 

' tieuwle, [ti .l:Ila] v., tieuwlde, tieuwld. 
Heisterje; zich druk bewegen (vgl. Fr. 
rulje, tûlje 'dartelen, spelen') . Der is my 
so fo le troch 't sin tieuwld, er woelden 
zoveel gedachten door mijn hoofd, het 
was zo druk in mijn hoofd. De wiin 
tieuwlde har troch it hier, de wind speel
de druk door haar haar. Syn eigen tieuw
Ie, zijn ogen gaan onrustig zoekend heen 
en weer. - en wue/e, draai en en woelen. 
--> heister j e, tieuwzelje. 

tieuwn, [ti.l:In] s. m., -en. Tun ; tuin. --> sied. 
' tieuwnark, s. n. Tunark; tuingereedschap. 
'tieuwnbeeuw, s. m. Tunbou ; tuinbouw. 
'tieuwnbeeuwschuele, s.m. Tunbouskoal-

Ie; tuinbouwschool. 
'tieuwndaar; tieuwns'daar, [ti.l:In(d)z]-; s.f. 

Tundoar; tuindeur. 
'tieuwnfolk, s.n. 1. Tunkers; tuinders, tui-

niers. tieuwnker. 2. tunlju ; tuinlieden, 
tuinarbeiders. --> tieuwnman. 

' tieuwnhUs, s. n. Tunhûs; tuinhuis. 
'tieuwnieze, s.m. Tungrûn; tuinaarde, tuin

grond. 
'tieuwnker, [ti .l:IlJkar] s.m., -s. Tunker; 

tuinder. 1. warmoezen ier, iemand die het 
tuinbouwbedrij f ui toefent. 2. tuinier, ie
mand die of voor zo ver hij tuiniert. --> 

tiid 

tieuwnfolk. 
' tieuwnkje, [ti .l:IIJkja] v. , tieuwnke, tieuwn

ke. Tunkje; tuinen, tuinieren , uit liefheb
berij een tuin verzorgen. Jà meie graach 
-, z ij tuinieren graag. 

'tieuwnklau, s.f. Tunklau(we(r)); tuinhark. 
- , klau. 

'tieuwnkrieuwden, s.plur. Tunkrûden ; tuin
kruiden. 

'tieuwnman, s.m., -jued -[jü.at]. Tunman ; 
tu inman . --> tieuwnfolk. 

'tieuwnpaid, s.n . Tunpaad; tuin pad. 
tieuwns'daar, s.f. , - , tieuwndaar. 
' tieuwnstuel, s. m. Tunstoel ; tuinstoel. 
' tieuwnwerk, s.n. Tunwurk; tuinwerk. 
'tieuwre, [ti.l:Ira] v. (<Ned.), tieuwrsde [ti.l:Iz-

da] , tieuwrs(d) [ti .l:I s(t)]. Dikerje; turen. 
--> dykerje. 

'tieuwrelieuwrs, [ti. l:Irali .l:Irs] adj . In: Men 
sue der - fan wezze, je zou er tureluurs, 
gek van worden. 

tieuwt, [ti .l:It] s.m. Toet; toet, snoet, snoet
je. In jaiven, lytjen -, een lief, aardig 
snoetje, toetje. 

tieuwt, s.m. , tjieuwt. 
'tieuwtje, [ti.l:Itja] v., tieuwte, tieuwte. Toet

sje; tuiten . Wat in kabaal, de aire tieuw
tje my, <Fr.> wat in kabaal, de earen 
toetsje my; wat een kabaal, mijn oren 
tuiten . --> bejeppe. 

'tieuwzelje, [ti.l:Iza lja] v., tieuwzele, tieuw
zele. Heisterje; zich druk bewegen (vgl. 
Fr. tûzelje 'duizelen'). ft is dien mooi -n 
en wuelen, het is afgelopen met drukte en 
beweging. - , heistelje, tieuwle. 

'tiezebosk, [ti.aza]- s. n. Tizebosk; verwar
de bos garen, haar, touw; ook in algeme
ne zin voor: warboel. 

'tiezje, [ti .azja] v. , tieze, tieze. Tiizje; war
ren , in de war maken of komen. 

ti ft, [tlft] s.f. Toate, teef; totebel, teef. In 
aud -, een ouwe totebel, een ouwe teef. - , 
teef. 

tüd, [ti:t] (het woord verschijnt als -tyd
-[tit]- in de vormen altyd, heeltyd, tydlik 
en tydschrift) s. m., -en [ti:dan]. Tiid ; 
tijd. De - fjocht (om), de tijd vliegt (om), 
de tijd gaat zeer snel voorbij . De - fer
prate, zijn tijd verpraten. De - kotsje 
(mooi), de tijd korten (met). Deze -(en), 
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deze tijd(en), tegenwoordig. ft faalt deze 
-(en) net mooi in hûs ta kaipjen, het valt 
deze tijd(en), tegenwoordig niet mee een 
huis te kopen . It feu /jier is de meuste -
fan it jier, de lente is de mooiste tijd , 
periode van het jaar. In - fan oprûer, een 
tijd , periode van oproer. Der komt in -, 
dat .. . , er komt een tijd, dat .. . , het za l 
eens zo zijn , dat ... It binne ne eeuwre 
-en, het zij n nu andere tijden, de op
vattingen zijn veranderd . # In -, een tijd, 
een poos; een tijdje, een poosje. ~> sat. In 
helen -, een hele tijd , een hele poos. It 
deure in helen -, het duurt een hele tijd, 
poos. In heIelI - larrer, een hele tijd , poos 
later. In kotsen -, een korte tijd, een 
poosje. Lange -, lange tijd , een hele poos. 
Naai kotser af lange r -, na kortere of 
langere tijd . It is, wedt - om fu t ta gain, 
dat lVy fu tga ie, het is, wordt tijd om te 
vertrekken , dat wij vertrekken, wij moe
ten nu (zo langzamerhand) vertrekken. Ir 
wedt ûs -, het wordt onze tijd (bijv. om 
op te staan, om te vertrekken). It wie har 
-, het was haar tijd (om te sterven ). De 
aiste -(en), de eerste tijd(en), aanvan
kelijk, in het begin. Ol dy -, al die tijd, 
die hele tijd. Hy het ol dy - bedaar blieu
we most, hij heeft al die tijd , die hele tijd 
buiten moeten blijven. De hele -, de hele 
tijd, voortdurend, telkens weer. ~> heel
!)Id. Jà sieten de hele - ta praten, zij za
ten de hele tijd, voortdurend, telkens 
weer te praten. Op faste -en, op vaste tij
den . Frej e -, vrije tijd . It is heich -, it is 
heige -, het is hoog tijd, het is meer dan 
tijd, er moet nodig begonnen worden. De 
laste -(en), de laatste tijd(en), recentelijk. 
De neje -, de nieuwe tijd (de nieuwe tijd
rekeni ng; de moderne tijd , met alles wat 
dat met zich brengt). Fan - tat -, van tijd 
tot tijd, nu en dan. > eeuwnriid. Feur de 
-, voor de tijd, voor genoemd tijdstip . Ik 
kom feur de - noch even aan, ik kom 
voor de tijd, ervoor (bijv. voor mijn ver
trek) nog even langs. Feur dy -, voor die 
tijd, voor genoemde tijd, daarvoor (in een 
context van expliciete vergelijking). Dat 
wette wy ne botter dan feur dy -, dat we
ten wij nu beter dan voor die tijd , dan 
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daarvoor. YII dy -, yn dà -en, in die tij
deen), destijds. > dàdesti ids, dàtiids, 
destiids. Yn de -(en) fan de oude siil
faart , in de tijd(en) van de oude zeil
vaart. Yn -en fan gefaar, siekte, in tijden 
van, ten tijde van gevaar , ziekte. Yn aude 
-en, in oude tijden, heel lang geleden. 
Yn, ût froeger, ouder -en, in , uit vroeger 
tijden. Mooi de -, mettertijd, gaandeweg . 
Naai dy -, na die tijd , na genoemde tijd, 
daarna . Om deze -, om(streeks) deze tijd . 
Jister, meUrl1. 01/1 de ze -, gisteren , mor
gen om deze tijd . Op - ell ieuwre, <Fr.> 
op oere en tiid; op vaste tijden. Dat wie 
feur myn -, dat was voor mijn tijd (toen 
was ik nog niet geboren; toen werkte ik 
hier nog niet). It aan - hawwe, <Fr.> it 
oan tiid hawwe; de tijd hebben , er de tijd 
voor kunnen nemen. ~> scheun. It net 
aan - hawwe, <Fr.> it net oan tiid haw
we; geen tijd hebben. Dy wat liet aan -
jaan, <Fr.> jin eat net oan tiid dwaan; 
ergens de tijd niet voor nemen (wegens 
drukte, haast). Op syn -, op zijn tijd (te 
gelegener tijd, op een geschikt tijdstip ; 
op eni g moment). Op - (komme, wazze), 
op tijd (komen , zijn ). ~> bytiids. Troch de 
-en hanne, door de tijden heen. Ut 'e -
wazze, uit de tijd zijn (niet meer van deze 
tijd zijn , zijn tijd gehad hebben, ver
ouderd zijn ; overleden zijn ). Ik sûe even 
bekind met j e dat dy en dy ût 'e - is, 
hierbij maak ik bekend dat di e en die 
overleden is (woorden gesproken door de 
aanspreker). Wer blieuwt de -I, waar 
blij ft de tijd !, wat gaat alles toch snel 
voorbij! Der is gin - ta ferloren, er is 
geen tijd te verli ezen , haast is geboden . 
Dat het de - (noch) wal, dat heeft de tijd 
(nog) wel , daar is geen haast bij. Mooi 
dyn - mooigain, met zijn tijd meegaan, 
zich aan de tijdsomstandigheden aanpas
sen. Dyn - oofivachtje, zijn tijd, een gun
stige gelegenheid afwachten . De gûje 
oude -, de goeie ouwe tijd. - -en hawwe 
har -en, <Fr.> ti den hawwe (wer) tiden; 
voor- en tegenspoed wisselen elkaar af. 
--+ ferloop, fiem, fy ter, geeuwden, heelje, 
ried, sucht. 

'tüdbom, s.m. Tiidbonr tijdbom. 
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'tiidens, [ti :dan(t)s] prep. <zeldz.>. By, 
mei, ûnder; tijdens. ' by, eeuwl1der, 
mooi. 

' tiidferdryf, -[fadrit] s.n. Tiidferdriuw; tijd
verdrijf, tijdkorting, tijdpassering. --> Jer
drieuwe . 

' tiiding, [ti :dII)] s.m., -en. Tiding, tynge; 
tijding. --> mare, tinge. 

' tiidJik, adj . & adv. , , tydlik. 
' tiidschrift; 'tydschrift, [tit]- ; s.n. Tyd

skrift; tijdschrift. 
' tiige, [ti:ga] adv. & adj. Tige; zeer (alleen 

in bet. 1).1. (al s adv.) heel , erg, in hoge 
mate. - , heel. - bliid, gretsk, koud, lang, 
ryk, swier, tjoster, erg, zeer blij , trots, 
koud, lang , rijk, zwaar, donker. It is us -
mooifalen, het is on s (heel ) erg, uiter
mate meegevallen. Wy hewwe - mooi har 
tà dwaan, wij hebben erg, zeer met hen 
te doen . ft stie us - tjin, het staat ons erg 
tegen. Hy kin - sjonge , hij kan erg goed, 
zeer goed zingen. Jà het har - warsd, zij 
heeft zich kranig geweerd . 2. (als adj .) 
<zeldz.> in : Net Uocht) - wazze, <Fr.> 
net rjocht tige wêze, net al te ti ge wêze; 
niet erg snugger zijn; ook voor: niet goed 
bij zijn , haar hoofd zijn. --> al, by. 

' tiiger, [ti:gar] s.m., -s. Tiger; tijger. 
tiine, - , tyn. 
'tiisdei, [ti : zd~.il s.m. & adv. Tiisdei ; d.in s

dag. It wie op in -, het was op een din s
dag. Hy komt hier -, hij komt hier dins
dag, op de eerstvolgende dinsdag. 

tiisdei'jaune, s.m. & adv. Tiisdeitejûn ; 
dinsdagavond. 

tiisdei'midde, s.m. & adv. Tiisdeitemiddei; 
dinsdagmiddag. 

ti isdei'möne, s.m. & adv. Tiisdeitemoarn ; 
dinsdagmorgen, dinsdagochtend. 

tiisdei'nacht, s.m. & adv. Tii sdeitenacht ; 
dinsdagnacht. 

' tiisdeis, [ti :zd~ . i s] adv. Tiisdeis; dinsdags, 
op dinsdag. 

' tiisdeiskrant, s.m. Tiisdeiskrante; din s
dagse krant, krant van dinsdag. 

tik, [tIk] s. m., -ken. Tik; tik, li chte slag (en 
het geluid daarvan). 

tyk, [tik] s.f. , -eo Tyk ; teek, soort mijt. 
' tikke, [tIka] v., tikte, tikt. Tikje; tikken. 

De klak tikt, de klok tikt. It -nJan 'e klak, 

tille 

het tikken van de klok. Op it gles -, op 
het raam tikken . - , finger. 

' tikkelje, [tIkalja] v., tikkele, tikkele. Tik
kelje; ti kkelen. De ryn tikkele op 'e pane, 
de regen tikkelt op de dakpannen. 

'tikketak, [tIkatak]; ' tiktak, [tIktak] ; in
terj . Tik(ke)tak; tiktak. 

' tikketakje, [tlkatäkja] v. , tikketakke, tik
ketakke; 'tiktakje, [tlktäkja] v., tiktakke, 
tiktakke. Tik(ke)takje; tiktakken, tikken 
(van een uurwerk). 

'tiktak, interj ., --> tikkerok. 
'tiktakje, v., - , tikketakje. 
til , [tIl] s.m. Til ; til (a ll een voorkomend in 

de vaste verbindingen hierna). # It is in 
helen -, het is een hele til , hij s, sjouw. --> 

hiJt, hys, ris, sjeeuw. Op - wazze, op til 
zijn , in aantocht zijn , op komst zijn . 

'tilbry, [tIlbri ] s.m., -s. Tilbry; tilbury, 
licht tweewielig rijtuig op veren , door 
één paard getrokken , bestemd voor twee 
mensen. 

'tyling, [ti lllJ ] s. m. ; 'tylingen, [tilll)an] 
s.plur. Bêdlegers, ûnderlegers; onderlaag, 
onderl agen, de laag planken onder in een 
bedstede of ledikant waar de matras (vroe
ger: het stro) op ligt (vg!. N. til , Fr. tilin
geen) 'planken zolderi ng boven het koe
huis (dienend als opslagplaats voor hooi) ') . 
Eerder wezzen yn it Jeu/jier de -en ut ir 
bedstee biend, vroeger werden in het 
voorjaar de onderlagen (van de bedstede) 
geboend. 

'tylingbiene, v. De bêdlegers, ûnderlegers 
bjinne; de onderlaag, onderlagen boenen 
(bij de grote schoonmaak). Jà stuech tà 
-n, zij stond de onderlaag, onderlagen te 
boenen. 

'tylingen, S.plUL, - , tyling. 
'tylingklamp, s.m. & s.f. KJampe foar de 

de bêdlegers, ûnderlegers; kl amp voor de 
onderl aag, onderl agen. 

'tilIe, [tIl a] v. , tilde, rild. Tille; tillen . De 
sakken op 'e wooin -, de zakken op de 
wagen tillen . De stets Jan ir hynjer 
swooit en tilt , de paardenstaart zwaait en 
gaat omhoog. De ieren tille, de aren ver
heffen zich , strekken zich naar boven 
(ten teken dat het graan groeit). AI 
heiger tilr ir laun , het land verheft zich 
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steeds meer, rijst steeds meer op aan de 
hori zon (wann eer men van Schiermon
nikoog naar de vaste wa l vaart). De 
damp tilt fan 'e greeuwn, de mist verheft 
zich van de grond (en begint in fl arden 
door de lucht te zweven). It tilt, <Fr.> it 
tilt (oer it fj ild); de luch t tilt , het lijkt 
alsof, bij warm en helder weer, de hori
zon hoger is komen te liggen (waardoor 
bijv. vanaf Schiermonnikoog gezien het 
si IhoLiet van de Friese kust zich tegen de 
zuidwestelijke hemel hoger aftekent). # -
fan, <Fr.> till e fan; wemelen , krioelen 
van. - , grym.elje, wymelje. It fji ld tilt fan 
blome, het wemelt van bloemen op het 
veld, er staat een grote menigte van bloe
men op het veld. De 10ft tilt fan de 
fieuwlen, het wemelt van de vogels in de 
lucht, er vli egt een grote meni gte vogels 
in de lucht (rond). Swier - ieuwr ... , ... 
zwaar tillen , ... met bezorgdheid opvat
ten, ... moeilijk (ver)dragen. -> hynjer, 
Ion, n6ke, stets. 

tHle'fyzy, s. m., -> telefyzy. 
tHlefo'neerje, v., - , telefoneerje . 
tiIJe'foon, s.m., - , telefoon. 
tiUe'free, s.m. , - , dillefree. 
tiUe'graaf, s.m., -> telegraaf. 
tillegra'feerje, v., -> telegrafeer je . 
tille'gram, s.n., -> telegram. 
'timme, [tIma] v., timde, timd. Nuet meit

sje; temmen, tam maken. -> tam. 
'timmerheeuwt, s. n. Timmerhout ; timmer

hout. 
'timmerje, [tlmarja] v., timmere , timmere. 

Timmerje; timmeren, bouwen (met 
hout). 

'timmerman, s.m., -jûed -[jü.at). Timmer
man ; timmerman . 

'timmerwinkel, s. m. Timmerwinkel ; tim
merwinkel, timmermanswerkplaats. 

'timpe, [tImpa] s.m. (alleen met het art. 
in), -no Timpe; stuk van iets, inclusief het 
uiteinde. In - fan in tampe wast, het 
ei ndje van een stuk worst. -+ tampe. 

'timpe, [tlmpa] v., timpte, timpt; 'timpje, 
[timpja] v. , timpe, timpe. Klippe; klep
pen , (van een luiklok) het specifieke 
geluid geven dat ontstaat doordat de kle
pel steeds tegen dezelfde wand slaat. -+ 
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brûdstrienen, klippe. 
'timpel, [timpai] ; 'tempel, [t8mpal]; s.m., 

-s. Timpel; tempel. 
'timperje, [tlmparja] v. <zeldz.>, timpere, 

timpere; ' temperje, [t8mparja] v. 
<zeldz.>, tempere, tell1pere. Timperje; 
temperen, matigen, minderen, verzach
ten. - , mylderje, minderje,fersaftje. 

'timperje, [tlmparja] v., timpere, timpere. 
Timperje; tintelen, een fijn prikkelend 
gevoel geven. De haune timperje my, 
<Fr.> de hannen timpelje my; mijn han
den tintelen (bijv. door de kou). It timpe
re my yn 'e neus, mijn neus tintelt prik
kelt. pimperje, plykje. 

'timpje, v., - , timpe. 
tin, [tIn] adj. , adv. & s. (a lleen voorko

mend i n een vaste verbinding), -der, -st. 
Tin ; dun . - hier, ys, jen, dun haar, ijs, ga
ren. In -nen laach snie, een dunne laag, 
een (dun) laagje sneeuw. In -nen st6le, 
een dunne steel. -ne klaine , kleren van 
dunne stof (die daardoor niet erg warm 
zijn en alleen bij mooi weer gedragen 
kunnen worden). In - kleed j en, een jurk, 
japon van dunne stof. De halmen staie 
hier -, het helmgras staat hier dun , er is 
hier veel ruimte tussen de afzonderlijke 
halmen van het hel mgras (waardoor het 
zand minder goed vastgehouden wordt). 
In -nen loft, een dunn e, ijle lucht. In -nen 
stim, een dunne, ijle, schrale stem. But
ten klinke heige bennestimmen - de 
rûmte ut, buiten klinken hoge kinder
stemmen ijl de ruimte in. # Troch tjok en 
-, door dik en dun . 

tin, [tIn] s.n. Tin; tin , een blauwwit, week 
en rekbaar metaal. 

tyn, [tin] s.m. & s.f., -en (a ls s. m .), tiine 
[ti :na] (als s.f.). Tine; tand (van eg, 
greep, bark , kam, riek, vork). - ) 
fjeeuwrtyns, ïwatyns, trooityns. 

tyn, [tin] s.m. <zeldz.>, -en. . Tine; vat. - ) 
mulktyn. 

'tyne, [tina] v., tynde, tynd. Tine; dijen , 
uitdijen, opzwellen. De knappen tyne, de 
knoppen (aan bomen en struiken) dijen 
uit, zwellen op (in het voorjaar). De dei 
is ut 'e grauwe dieze tyJl d, de dag is, 
a.h.w. uitdijend, opzwellend, uit de grau-
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we mist te voorschijn gekomen. 
' tinge, [tuJa] s.m. , -no Tynge; tijding. 

mare, tiiding. 
' tingebringer, -[brllJar] S. 01 . , -s. Tynge

bringer; boodschapper; inz. voor : vogel 
die tegen het raam pikt, als voorbode van 
de een of andere tijding die men spoedig 
daarna za l ontvangen (volksgeloof) . 

' tingelje, [tllJalja] v. , tingeIe, tingeIe. Tin
gelje, tyngelje; tingelen, klingelen , een 
reeks van korte, heldere, betrekkelijk 
zwakke geluiden voortbrengen. 

' tingelje, v., -> tangelje. 
' tingellaat, s.f. , -> tangel/aat . 
' tingelJatte, s.m. , -> tangellatte . 
' tinger, [tllJar] adj. <zeldz.>, -der [tllJa(r)

dar], -st [tllJa(r)st]. Behindich , fyn ; ten
ger. - , behindich. 

'tingje, [tllJja] v. , tinge, tinge . Tingje; 
dingen . 

tink, interj . Tink; denk ik, waarschijnlijk. 
# Hy het - oles f erspiile, <Fr.> hy hat 
tink alles ferspile; hij heeft, denk ik, alles 
verspeeld, hij heeft alles verspeeld, denk 
ik, hij heeft waarschijnlijk alles ver
speeld. De lamp kin - wal ut, <Fr.> de 
lampe kin tink wol ut ; de lamp kan , denk 
ik, wel uit, de lamp kan wel uit, denk ik, 
de lamp kan waarschijnlijk wel uit. -> 

tinke. 
' tinke, [tllJka] onregelm. v., ik tink, dà 

tachste [taxsta] ..,. , dà tinkste, hy tacht 
[taxt] ..,. , hy tinkt, wy, je, jimme, jà tinke; 
tacht, tachte [taxta] ..,. ; tacht. Tinke; 
denken. It -n, het denken ; ook voor: de 
gedachten. It freje -n , het vrije denken. 
Dat komt neut ut myn -n, dat blijft altijd 
in mijn gedachten (Iett.: dat komt nooit 
uit mijn denken). Tink dan dat in ieuwr
tacht dàdestiids ieuHJren durje kue, denk, 
bedenk dan dat een overtocht destijds 
uren kon duren. Tink net, dat .. . , denk, 
meen niet, dat ... Ik tink, dat er nach wal 
komt, ik denk, veronderstel , vermoed, dat 
hij nog wel komt. Ik tink faak hà't wy 
eerder spiilen, ik denk er nog vaak aan 
hoe wij vroeger speelden . Liet my 'reis 
even tinke, dat wie yn 1959, laat mij eens 
even (na)denken, dat was in 1959. Ik 
tink, ik tacht, jimme sille wal hunger 

tinke 

hawwe, <Fr.> ik tink, ik tocht, jimme sil
Ie wol honger hawwe: ik denk, ik dacht, 
jullie zullen wel honger hebben, ik dacht, 
veronderstelde, dat jullie wel honger zou
den hebben. Ik tink it net, ik denk, ge
loof het niet. Ne, ol wat ik tacht hie, dit 
netl , wel, al wat ik gedach t had, dit niet !, 
dit verbaast, verwondert me ten zeerste. 
Der tinke, tachten se har slach tà slaan, 
daar denken, dachten ze hun lag te 
slaan, ze denken, dachten stellig dat ze 
daar hun slag zullen, zouden slaan. Ik 
tacht it by him wal f ertreeuwd, ik tacht it 
him wal tàf ertreeuwd, ik dacht dat het bij 
hem wel in vertrouwde, veili ge handen 
zou zijn. Jimme wil/e my dat, tink ik, wal 
f eljaan , jullie willen me dat, denk ik, wel 
vergeven, jullie willen me dat waar
schijnlijk wel vergeven. - , tink. Dat is, 
tinkt my, it baste f eurbeeld, dat is it 
baste feurbeeld, tinkt my, <Fr.> dat is, 
tinkt my, it bêste foarbyld , dat is it bêste 
foarbyld , tinkt my; dat is, dunkt me, het 
beste voorbeeld, dat is het beste voor
beeld , dunkt me. My tinkt, dat is it baste 
feurbeeld, <Fr.> my tinkt, dat is it bêste 
foarbyld ; me dunkt, dat is het beste voor
beeld. My tacht, it sue olegerre wal wat 
mooifale, <Fr.> my tocht, it soe alIegear
re wol wat tafalle; ik dacht, meende, 
veronderstelde, dat het allemaal wel wat 
mee zou vallen. De preek, tacht him, hie 
tà lang deure, <Fr.> de preek, tocht him, 
-bie te lang duorre; de preek, vond hij , 
had te lang geduurd. Ne, wat tinkt dy 
(de/fan), wat tinkt jimme (deJfan), sille 
Hl)' it lVaigje ?, <Fr.> no, wat tinkt dy 
(derfan ), wat tinkt jimme (derfa n), sille 
wy it weagje?; wel , wat denk, vind je er
van , wat denken, vinden julli e ervan , 
zullen we het wagen? - , guedtinke. # Jà 
tacht by har salm: ik doch it tach net, zij 
dacht bij zich zelf: ik doe het toch niet. -
fan , denken van. Wat f an ien -, iets van 
iemand denken . Dat hie ik net, neut fan 
him tacht, dat had ik niet, absoluut niet 
van hem gedacht, tot zoiets achtte ik hem 
niet, absoluut niet in staat (zowel positief 
als negatief bedoeld). Elk tinkt der synen 
fan , ieder denkt er het zijne van, ieder 
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heeft er zijn eigen gedachten (en me
ning) over. Wat tinkste deifan ?, wat 
denk, vind je ervan, wat is je mening 
(hierover)? - ieuwr, denken over. Der 
moste net tà licht ieuIVr -, <Fr.> dêr 
moatst net te licht oer tinke; vlak dat niet 
uit. - om, denken om, letten op. Tink 
gûed om dy salm, pas goed op je zelf, 
neem je in acht. Tink maar om myn wez
zen, let maar op mijn woorden (je zult 
zien dat ik geli jk heb, krijg). Tink 
derom! , denk erom !, let op!, pas op! -
aan, denken aan . --> hier. Ik mei der net 
aan -, ik moet er niet aan denken , God 
verhoede dat zoiets gebeurt. l à wûe der 
net mair aan -, zij wilde er niet meer aan 
denken, zij wi lde het uit haar gedachten 
bannen. It eilaun is net tà -n sonder see 
en straun, Schiermonnikoog is ondenk
baar zonder zee en strand. Wat de ge
fo lgen wazze si/le, faa lr licht tà -n, wat 
de gevolgen zullen zijn , laat zich licht 
denken , laat zich raden , is wel duidelijk. 
Wa hie dat ne (eu t) tacht, wie had dat nu 
(ooit) gedacht, dit is verbazingwekkend, 
dit is zeer verwonderlijk. Dat kiste -, dat 
kun je (net) denken , dat kun je begrijpen , 
daar komt niets van in, daar is geen 
sprake van. 

'tinkelje, [tllJkalja] v. , tinkele, tinkele. Tin
kelje; tinkelen , een reeks van korte, fijne 
en scherpe geluiden voortbrengen. Spylje 
en tinkelje, aud lût, speel en tinkel , oude 
luit. 

'tinker, [tltJkar] s.m., -s. Tinker; denker. 
'tinnen, [tInan] adj . Tinnen ; tinnen , van 

tin. - bekers, bûezen, tinnen bekers, bor
den . 

tint, [tInt] s.m. & s.f. , -en (als s.m.), -e (als 
s.f.). Tinte; tent. --> opsatte, opslaan. 

tint, [tInt] s.m ., -en. Tint: tint, teint, kl eur
schakering. 

'tintduek, s.n. (als stofnaam) & s.m. (als 
soortnaam). Tintdoek; tentdoek. 

'tintekamp, s.n . Tintekamp; tentenkamp. 
tip, [tIp] s. m., -pen. Fingersein; vingertop. 

- , fingertip. 
tip, [tIp] s.m., -s. Tip; tip, wenk, (heime

lijke) informatie. l en in - jaan, iemand 
een tip geven. In - kreje, een tip krijgen. 
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tip, [tIp] s.m. Tip; tip, inrich ting waarmee 
de lading van spoorwagons e. d. in sche
pen overgestort wordt. It schip leit 
eeuwnder de -, het schip ligt onder de 
tip . 

' type, [tipa] v., typte , typt. Type; typen. 
Kiste - ?, kun je typen? In typten brief, 
een getypte brief. 

'type, [tipa] s.n. , -11 . Type; type, model , 
vorm. 

'typelje, v., - , tippe. 
typel'sinnich, adj ., , typeltieuwtsk. 
typel'tieuwrich, adj. , - , typeltieuwtsk. 
typel'tieuwtsk, [tipa lti. !;Itsk] ; typel'tieuw-

rich, [tipalti .!;Irax]; typel'sinnich, [tipal
sInax]; adj . Tipel sinnich, hinne en wer; 
grillig, nukkig, wispelturig (met de bijge
dachte van: vreemd, zonderljng). - , wis
peltieuwrich. 

'typfaut, s.m. Typflater; typefout. 
'typys, [tipis] adj . & adv. Typysk; typisch. 
ty'piste, [tipista] s.f., -s. Typiste; typiste. 
'typkomer, s. m. Typkeamer; typekamer. 
'typmesyn, s.n. Typmasine; typemachine. 

--> schrieuwmesyn. 
'tipmuts; 'toopmóts; s.f. Tipmûtse; tipmuts. 
'tippe, [tlpa] v., tipte, tipt; 'typelje, [tipaI

ja] v. , typeie, typele. Tipelje; tippen , tim
pen , een jongensspel spelen waarbij een 
kort stokje, dat over een kuiltje of op een 
steen ligt, met een langere stok moet 
worden weggeslagen, of rechtstreeks of 
nadat het eerst met de langere stok op
gewipt is. 

' tippelje, [tlpalja] v., tippele, tippele. Tip
pelje; met korte, vlugge pasjes lopen ; ook 
in het algemeen voor: gaan, lopen. 

'typwerk, s. n. Typwurk; typewerk. 
'tispelje, [tlspalja] v. , tispele, tispele. Tys

pelje; friemelen , met onrustig bewegende 
vi ngers aan iets zitten . Hy tispele mooi in 
Mek, hij bladerde onrustig in een boek. 
- , fymelje, frymelje. 

tit, [tlt] s.m ., -ten. Tit(te); tiet, tepel van 
een vrouwenborst (inz. m.b.t. die van een 
zogende vrouw). 

'tytel, [ti tal ] S.I11. , -s. Titel ; titel. 
'tytelbled, s.n. Titelblêd; titelblad. 
tjaik, [tjaik] s.m., -en. Wang; wang (vg!. 

Fr. tsjeak 'kaak'). De jachter, laf ter -, de 
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rechter, linker wang. Raide -en , rode 
wangen, konen. l a het sok lytje jaive 
tjokke -en, zij heeft zulke kleine lieve 
bolle wangen. len ieuwr de - stryke, ie
mand over de wang strijken . - } b/ûed, 
wangmuts. 

tjail, [tjail] S. I11 ., tjel/en [tjdan). Tsjil , 
tsjel; wiel, rad. In gotten -, een groot 
wiel. De /ytje -, in /ytjen -, het kleine 
wiel, het wieltje, een klein wiel , een wiel
tje. De afterste -, de afterste tjel/en, 
<Fr.> it efterste tsjil , de efterste tsjillen ; 
het achterwiel, de achterwielen. -+ af ter
tjai/ . De feurste -, de feurste tjellen, 
<Fr.> it foarste tsjil , de foarste tsjillen ; 
het voorwiel, de voorwielen . -+ feurtjail . 
-+ spake. 

tjain, [tjain] onregelm.v . ..... , ik tjai, da 
tjochste [tjoxsta], hy tjocht [tjoxt] , wy, j e, 
jimme, jà tjaie; teich [te. ix] ; te in [te. in] , 
teen [te:n]. Tsjen ; trekken . 1. tijgen, zich 
begeven (naar). là teigen nooi Egypte, 
zij togen naar Egypte. l à binne nooi 
Egypte tein, zij zijn naar Egypte getogen. 
2. aan of van het lichaam doen (van kle
ding en schoeisel; in deze bet. alleen 
voorkomend als tweede lid van een 
scheidbaar sal11engesteld werkwoord, zie: 
omtjain, oontjain, uttjain). 

tjak, adj. , -+ tjok. 
tjald, [tjalt] s.m. Kjeld; kou , koude. # Epen 

-, open , ontvelde handen (t.g.v. de kou). 
- } kaude, /yf, schypje. 

'tjaldbieuwr, s. m. Kjeldbûde, kjeldblier ; 
t.g . v. kou ontstane buil , blaar. 

'tjaldfotten, s.plur. Kjeld(er)ige fuotten ; 
wintervoeten . -+ tjaldich, winterfotten. 

'tjaldhaune, s.plur. Kjeld(er)ige hannen ; 
winterhanden . -+ tjaldich, winterhaune. 

'tjaldich, [tjaldax] adj. Kjeld(er)ich ; win
terachtig. - weer, winterachtig, winters 
weer, winterweer. -+ winterweer. # Tja/
dige fotten , <Fr.> kjeld(er)ige fuotten; 
wintervoeten. - } tjaldfoften, wintelfotten. 
Tjaldige haune, <Fr.> kjeld(er)ige han
nen ; winterhanden. - } basterich, tjald
haune, winterhaune. 

'tjalke, [tjalka] S. I11. , -no Tsjaik; tjalk, plat
boomd zei lvaartuig met ronde boeg (voor 
de binnenvaart). 

tjarketuer 

'tjalkje, [tjalkja] v. <zeldz.>, tja/ke, tjalke. 
Slierkje; slenteren . là tja/kene maar wat 
troch darp hanne, zij slenterden maar 
wat door het dorp. 

tjark, [tjark] s.f., -eo Tsjerke; kerk. # Noo i 
- (ta) gain, wazze, <Fr.> nei tsjerke gean, 
wêze; naar de kerk gaan , zijn. Ta -, ter 
kerke; op het kerkhof (begraven). -+ 

tjarkhaf Ta - gain, naar de kerk gaan. Ta 
- kornme, op het kerkhof begraven wor
den. Ta - bringe, leze, op het kerkhof be
graven. Ta - leze, op het kerkhof begra
ven ljggen , begraven zijn . De - gie, komt 
ut , de kerk gaat, komt uit. De - is ut, de 
kerk is uit, de godsdienstoefening in de 
kerk is voorbij en de mensen hebben de 
kerk weer verlaten . De got -, de grote 
kerk, de (Nederlands) Hervormde kerk. 
De Iytj -, <Fr.> de Iytse tsjerke; de Ge
reformeerde kerk. De - yn 'e mids hClL/de, 
de kerk in het midden laten , weten te ge
ven en te nemen. - } kuge /. 

'tjarkargel; 'tjarke-argel; s.n. Tsjerkoar-
gel' kerkorgel. 

'tjarke-argel, s.n., -+ tjarkargel. 
'tjarkebank, s.m. Tsjerkebank; kerkbank. 
'tjarkebóek, s.n. Tsjerkboek; kerkboek. 
'tjarkedöve; tjarkhafs'döve, [tjärkhavz] -; 

s.m ...... . Grêf; graf (op het kerkhof). - } 
graf, tja rkeg ruede. 

'tjarkegróede, s.m. Grêf; graf (op het 
kerkhof). -+ graf, tjarkedove. 

'tjarkejild, s.n. Tsjerkejild; kerkgeld. -+ 

,tjarkesint. 
'tjarkejóed, s.plur. Tsjerkelju; kerkgan

gers, mensen die lid van een kerkgenoot
schap zijn en geregeld naar de kerk gaan. 

'tjarkeklak, s.f., -+ tjarkklak. 
'tjarkepaid, s. n. Tsjerkepaad; kerkpad. 
'tjarkepong, s.f. Tsjerkeponkje; kerken-

zakje. - } (kollekte)pong . 
'tjarkeried, s.m. Tsjerkerie(d); kerken

raad. 
'tjarkesint, s. m. Tsjerk(e)sint ; kerkcent. - } 

tjarkejild. 
'tjarkesteuf, s.f. Tsjerkestove; kerkstoof. 
'tjarketjinst; 'tjarktjinst; s. m. Tsjerke

tsjinst; kerkdienst. 
'tjarketóer; 'tjarkruer; s.f. Tsjerketoer; 

kerktoren. 
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'tjarkfeugd, s.m. Tsjerkfäd ; kerkvoogd. 
'tjarkhaf; 'tjarkhof, <zeldz.>; 'tjarkhoof, 

<zeldz.>; s.n . Tsjerkh6f; kerkhof. - ) be
graafplaats, haf, tjark. 

tjarkhafs'bimmen, [tjarkhavz]- s. plur. 
Tsjerkh 6fsbeammen ; rij bomen rondom 
het kerkhof, de kerk. 

tjarkhafs'döve, s. m., - ) rjarkedove . 
tjarkhafs' hege, s.m. Tsjerkh6fshage; heg 

rondom het kerkhof. 
'tjarkhof, s.n., - ) tjarkhaf. 
' tjarkhoof, s.n., --> rjarkhaf. 
'tjarkklak; ' tjarkeklak; s. f. Tsjerkeklok; 

kerkklok. --> tuereklak. 
'tjarklik, [tjarklak] adj. Tsjerklik; kerke

lijk. De -e gemeente, de kerkelijke ge
meente. 

tjarks, [tjacks] adj. Tsjerksk; kerks. 
'tjarktiid, s.m. Tsjerktiid; kerktijd. Eeuwn-

der, feur, nooi -, onder, voor, na kerktijd. 
'tjarktjinst, s. m., --> ljarketjinsr. 
' tjarktuer, s.f. , fjarketuer. 
'tjarkUl, s.f. & s.m. <zeldz.>. Goudûle, 

tsjerk(h6fs)ûle; kerkuil. 
'tjaskje, [tjaskja] v. , tjaske, tjaske. Peaz

gje; soppen; ook voor: langzaam en 
moeizaam lopen (als op een slijkerige bo
dem). Ir tjaske nooi hUs to , men liep 
langzaam en moeizaam naar huis. --> 

baffelje, heuvelje, rjolve, rjoterje. It 
waaskmesyn is yn it -n, de wasmachine 
staat te stampen (waardoor het waswater 
plonst en polst). De ryn tjaske yn streu
men, de regen viel in stromen neer. Ik si! 
it slimsre der maar ur -, ik zal het ergste 
(vuil) er maar uit spoelen . --> uttjaskje. 

' tjaskje, v. , --> taskje. 
'tjattel, [tjatal] s.m., -s. Tsjettel; ketel. # As 

ik mooi him yn in - siet, flei ch ik der 
troch de rut wier ut, ik mag hem voor 
mijn ogen niet zien, ik kan hem luchten 
noch zien (Jett.: als ik met hem in een 
ketel zat, vloog ik door de tuit weer naar 
buiten). 

'tjattelbewn, s. m. Tsjettelboaiem; ketelbo-
dem. 

'tjatteldeksel, s.n . Tsjettellid ; keteldeksel. 
'tjattelhu.s, s.n . Tsjettelhûs; ketelhuis. 
'tjattelje, [tjatalja] v. <zeldz.>, rjattele, 

rjatte/e. Bokselje, kroaskje; langzaam en 
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moeizaam lopen . 
'tjatteljued, -[jü.at] s.plur. TsjetteUju , tsjet

telmannen; ketellui , ketelmannen , twee 
van de vier bemanningsleden van een 
voor de kust van Schiermonnikoog ver
gaan schip, die volgens een sage nog in 
de duinen rond zouden zwerven; zij 
worden rjatte/jûed genoemd, omdat van 
hen alleen een koperen ketel in de dui
nen terug is gevonden, terwijl ieder an
der spoor ontbreekt; kinderen die niet 
naar bed willen , worden er nog bang mee 
gemaakt. --> dunarrer, ljattelman, watter
swyn. 

' tjattelman, s.m. Ien fan 'e twa rjatfeljûed; 
een van de twee tjatteljûed. 

'tjattelmöker, -[m:J:kar] s. m. , -s. Tsjettel
boet(s)er, tsjettellaper; ketelboeter, ketel 
lapper. 

'tjattelstien, s.n. Tsjettelstien ; ketelsteen. 
'tjatteltut, s. m. Tute fan 'e tsjettel ; tuit van 

de ketel. - ) rut. 
'tjaune, [tja.yna] adv. Justerjûn ; gister-

avond. - ) jisteljaune. 
tjellen, - ) tjail . 
tjen, [tjEn] s.m. , -nen. Tsjerne; karn . 
tjen, prep., adv. & s. n. , --> tjin. 
tjene(ste), --> rjinje. 
tjêne(ste), tjenje. 
'tjenje, [tjEnja] v. , ik rjenje, do rjênesre 

[tjE :nasta] , hy tjêne [tjE:na] , wy, je, jim
Ine, jà tjenje ; rjêne, rj êne. Tsjernje; 
karnen. 

'tjenseltjiis, s.m., - ) tjinselrjiis. 
'tjeske, [tjEska] s.m., -no Spi t, tsjoari zer; 

spit, puntige ij zeren staaf die men in de 
grond steekt en waaraan men de tuier 
vastmaakt (waardoor men een geit, kalf, 
koe, schaap of stier vast kan zetten). De 
geit stuech oon 'e -, de geit stond aan het 
spit, aan de tuier. De - ur 'e greeuwn 
lukke , het spit uit de grond trekken. - ) 
spit, tjuer, treedbeeuwt. 

'tjeskje, v., - ) taskje. 
'tjeut, [tjö:t] s.m. <veracht.>, -en. Ald

faam; oude vrijster. Aude -en, oude vrij-
sters. hepekeurel, seurt. 

tjien, [tji.an] num. & s.m., -en. Tsien ; tien. 
ft is - ieuwre, het is tien uur. In meujen -, 
meuje -en schrieuwe, een mooie tien , 
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mooie tienen schrijven. # Trooi menûtten 
feur, naai tjienen, drie m inuten voor, 
over ti en. ft is by, feur, ieuwr, naai, tjin 
tjienen, het is bij , voor, over, na, tegen 
tienen. Mooi us, jimme, har tjienen, met 
z' n tienen. Yn tjienen, in tienen, in tien 
(min of meer gelijke) stukken . -> gebod, 
tien.tjen. 

' tjiende, [tj i.anda] num. & s.n ., -no Tsien
de; tiende. 

' tjiendieuwzend, num . Tsientûzew tien
duizend. 

tjienen, -> tjien. 
tjien'geeuwneseel, s.n . ~ . Tsiengûne

briefke; tien gulden briefje. -> tientjen. 
' tjiental, s. n. Tsiental; tiental. 
tjieuwt, [tj i.!cIt] s. m., -en; tieuwt, [ti .!cIt] 

s. m., -en.. T(s)jirk; tureluur, plevierach
tige waadvogel met rechte snavel en 
oranjekleurige poten (bezongen in het 
volgende ki nderrijm pje: Tjut, tjut, lange 
bienen en gin hit). 

tjiipe, -> tjypje. 
tjiis, [tji :s] s. m., tjiizen [tji :zan]. Tsii s; 

kaas. In meL/jen reeuwnen -, een mooie 
ronde kaas. Trooi meuje reeuwne tjiizen, 
drie mooie ronde kazen. - op 'e bale, 
kaas op brood. In stok bale mooi -, een 
boterham met kaas. # Dy de - (net) fan it 
braid oof iite !iete, zich de kaas (niet) 
van het brood laten eten, zich (niet) laten 
ontnemen wat hem, haar toekomt. - , 
knotse, tampe . 

'tjiisduek, s.m. Tsi isdoek; kaasdoek. 
'tjiisrasp, s.f. Tsiisrasp; kaasrasp. 
'tjiisschaaf, s.f. Tsiisskaaf; kaasschaaf. 
' tjiisstjolp, s. m. Tsiisstolp; kaasstolp. 
' tjiizje, [tji :zja] v., tjiize, tjiize . Tsii zje; ka-

zen, kaas maken, kaasmaken. Dy bieuwr 
tj iize sa/m, die boer kaast zelf, die boer 
maakt zij n eigen kaas. l à wiene mooi it 
-n dwaande, zij waren met het kazen, 
kaasmaken bezig. 

tjyk, [tji k] intelj . Tsjoe, tsjoe(i)ts; jaag- of 
lokroep voor kippen. 

'tjiksel, [tjIksal] s.n ., -s. Tiksel; di ssel, 
di sselboom; inz. voor: kromme dissel, 
kort, sterk gebogen hout voor de bestu
ring van een ouderwetse boerenwagen. 

' tjylpe, v., - , tielpe. 

tjin 

tj in, [tjIn] ; tjen, [tjen] <zeldz.>; prep. , 
adv. & s.n. (a lleen voorkomend in een 
vaste verbinding). Tsjin; tegen. De ryn 
slacht - de glêzen, rutten, de regen slaat 
tegen, op de glazen, ramen. It darp leit -
'e dûn, het dorp ligt tegen het duin, de 
du inen . Hy kriech in kleeulV - 'e freet, 
hij kreeg een slag tegen , voor z'n kop. 
Wat - ien seze, iets tegen , aan iemand 
zeggen. - ien prate, tegen iemand praten, 
spreken, het woord tot iemand richten. -
ien knypeigje, tegen, naar iemand knip
ogen. Jà wiene olegerre aardich - him, 
zij waren allemaal aardig tegen , jegens 
hem. - it falen fan de jmme, tegen het 
va llen van de avond, nu de avond bijna 
valt, toen de avond bijna viel. ft is - de 
midde, mone, het is tegen de middag, 
ochtend, het is bijna, weldra middag, 
ochtend. It roon! - trooien, tuelven, het 
loopt tegen drieën, twaalven, het is bijna 
dri e, twaalf uur. - in reedliken prys, 
rinte, tegen, (in ruil) voor een redelijke 
prij s, rente. - de tjald, tegen, ter bestrij
ding van de kou. Sàwat is - de feur
schriften, zoiets is tegen, in str ijd met de 
voorschriften. (Wat) - ien getuge, (iets) 
tegen, ten nadele van iemand getuigen. 
Dy fersatte, opkomme - ... , zich verzet
ten, opkomen tegen ... , weerstaand bie
den aan ... De streum is ûs -, de stroom is 
ons tegen, wij hebben de stroom tegen, 
de stroomrichting is in ons nadeel. Ien -

_ ga in, rone, iemand tegemoet gaan, lopen. 
-> tà, tàgemuet. # - ... op, -> op. - ... yn, 
tegen ... in , in omgekeerde ri chting ten 
opzichte van ... - 'e wiin yn ha}V\,ve, de 
wind tegen hebben, tegenwind hebben. It 
flaask, heeuwt - 'e tried yn sneje, het 
vlees, hout tegen de draad snijden. - bat
ter wyten yn, tegen beter weten in . - ... 
aan, tegen .. . (aan), zijwaarts in aanra
kin g komend met .. . - , hingje, sjain . De 
leiers stuech - de mieu~VI·e aan, de ladder 
stond tegen de muur (aan). De golven 
slaie - 'e dûn aan, de golven slaan tegen 
het duin , de du inen (aan). It dmp leit - 'e 
dun aan, het dorp ljgt tegen het duin , de 
duin en aan. len . dy aan lûkke, iemand 
tegen zich aan trekken. Ticht - ineeuwr 



tjinbejocht 

aan sitte, di cht tegen elkaar aan zi tten . 
Op .. . - wazze, op ... tegen zijn , een nega
ti eve houdjng jegens ... hebben. Hy is der 
op -, hij is erop tegen. Wat - ien hawwe , 
iets tegen jemand hebben , iets op iemand 
tegen hebben. Der net, wal - kinne, er 
niet, wel tegen kunnen , het niet, wel 
kunnen verdragen. - , ieL/llw. ft feur en 
(il) -, het voor en tegen , de voor- en na
delen. -> greeuwn. 

'tjinbejocht, s. n. Tsj inberjocht ; tegenbe
richt. 

'tjinder, [tjlndar] s.m. , , -s. Tsjinder, 
polysje; djender, politieagent. Jo lytj fan 
de -, dat aardige kleine meisje van de 
diender. -> pelytsje. 

'tjinfale, st. v. Offalle; tegenva llen . It faalt 
net tjin, het valt niet tegen , het valt erg 
mee. - , ooffale. 

'tjinfaler, -[fa:lar] s.m., -s. Offaller; tegen
va ller. 

'tjingain, onregelrn.v. Tsjingean ; tegen
gaan, trachten te verhinderen. It kwaid -, 
het kwaad tegengaan . 

'tjinhaud, -[ha.\;lt] s.n. <zeldz.>. Tsjinkear; 
tegenkanting. - kreje, tegenkanting on
dervinden , belemmerd worden. In saun
dersmad is in - yn 'e forgeul, een kleine 
zandbank is een belemmering in de vaar
geul. 

'tjinhaude, st. v. Tsjinbälde; tegenhouden . 
Ik si! dy net -, ik zal je niet tegenhouden , 
je doet maar. 

tjin'ieuwr, prep. Foar, tsjin ... oer; tegen
over. - de tjark, tegenover de kerk. --> 

ieulw', jaun. 
'tjinineeuwr, adv. Tsjininoar; tegen el

kaar. 
'tjinje, [tjlnja] v. , ik tjinje, do tjeneste 

[tje: nasta] , hy tjene [tje:na] , wy, j e, jim
me, jà tjinje; tjene , tjene. Tsjinje; djenen . 
Jo tjene by dumde , , zij diende, was 
dienstbare, dienstmeid bij de (in de con
text bekende) dominee. Hy her derjieren 
tjene' , bij heeft daar jaren gediend, hij 
heeft daar jaren als dien stbare, als knecht 
gewerkt. Dal rjene er to wyten <zeldz.>, 
dat dient, behoort hij te weten . 

'tjinkandydaat, s.m. Tsjinkandidaat; te
genkandidaat. 
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'tjinkomme, onregelm .v. Tsj inkomme; 
tegenkomen, ontmoeten, treffen. 

'tjinpartee, s.m. Tsjinpartij ; tegenpartij . 
'tjinrone, v. Tsjinrinne, tsjinslagje; tegen

lopen, een ongunstig verloop hebben 
(voor). Ir roollde us olegerre war tjin, het 
li ep ons allemaal wat tegen. 

'tjinruppe, v. <zeldz .>. Taroppe; tegen-
roepen, toeroepen. - , toruppe. 

' tjinsang, s. m. Tsjinsang; tegenzang. 
'tjinsat, s.m. Tsjinset; tegenzet. 
' tjinseltjüs, [tjln(t)sa l]- ; 'tjenseltjüs, [tjEn-

(t)sa l]- ; s. m. Pot(sje)tsii s, potsjebûter; (op 
kwark lijkende) kaas van uitgeperste of 
uitgelekte en gezouten , door verwarming 
gestremde melk. 

'tjinsin, s. n. Tsjinsin , tsjinnicbheid; tegen
zin. # Mooi -, met tegenzin. 

'tjinslach, s.m. Tsjinslach ; tegenslag. 
'tjinspattelje, v. Tsjinspardelje, tsjinaksel

je; tegenspartelen . -> tjinstribbelje. 
'tjinspylder, s.m. Tsjinspylder; tegenspe

ler. 
'tjinspraak, s.m. Tsjinspraak; tegenspraak. 
'tjinsprakke, onregelm.v. Tsjinsprekke; te

genspreken. 
tjinst, [tjln(t)st] s. m., -en. Tsjinst; dienst. 

De - begint om tjien ieuwre, de (kerk)
dienst begint om tien uur. In - !Wisken A 
en B, een (veer)dien st tussen A en B. # 
De mylytêre -, de militaire dienst. 
Eeuwnder - (g ain, motte, wazze), onder 
(militaire) dienst (gaan, moeten , zijn). Yn 
- (komme, nimme, wazze), in (Ioon)dienst 
(komen, nemen , zijn ). Fan - wazze, van 
dienst zijn , dienstig , nuttig zijn. Yn -
sta in fan ... , in dien st staan van ... , die-
nen voor ... Yn - wazze fan ... , in dienst 
zijn van ... , in dien stbetrekking staan tot 
... len in - bewiize, iemand een dienst 
bewijzen , iets ten behoeve, ten nutte van 
iemand doen . - dwaan (as ... ), dienst 
doen , functioneren (a ls ... ). --> feurlieuw
de, oonlieuwde. 

'tjinstain, onregelm. v. Tsjinstean ; tegen
staan. 1. <zeldz.> weerstaan, weerstand 
bieden aan. --> wierstain. 2. mishagen, 
(iemand) onaangenaam zijn . Sowat stie 
my tjin, zoiets staat mjj tegen , zoiets is 
mij onaangenaam. 
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' tjinstand, s.m. Tsjinstän ; tegenstand. 
'tjinstander, -[stander] s.m., -s. Tsjinstan

ner ; tegenstander. 
' tjinstelling, -[stdl1)] s. m., -en. Tsjinstel

lin g; tegenstelling. 
' tjinstfaam, s.f. Tsj in stfaam; dien stmeid, 

di enstbode, meid; ook voor: dienstmaagd 
(in bijbelse taal). - } faam. 

'tjinstich, [tjln(t)stex] adj. Tsjinstich ; dien
stig, nuttig. 

'tjinstimme, v. Tsjinstimme; tegenstemmen . 
' tjinstimmer, -[stlmer] s.m., -s. Tsjinstim

mer; tegenstemmer. ---> jinstimmer. 
'tjinstjier, s.n. Tsjinstjier; dienstjaar. Jà 

het hast fjitsich -en, zij heeft bijna veer
ti g dienstjaren . 

'tjinstknecht, S.m. Tsj instfeint; dienstknecht 
(in bijbelse taal). 

'tjinstplicht, s.m. Tsjinstplicbt; dienst
plicht. 

'tjinstregeling, s.m. Tsjinstregeling; dienst
regeling. 

'tjinstribbelje, -[strIbeije] v., stribbele 
rjin , rjinstribbele. Tsjinstribbelje, tsjinak
selje; tegenstribbelen. ---> tjinspattelje. 

tjin'strydich, -[stridex] adj. Tsjinstridich ; 
tegenstrijdig. 

'tjinstrydje, v. Tsjinstride; tegenstrijden. 
'tjinsttiid, s.m. Tsjinsttiid; diensttijd. 
'tjinstweuning, s.m. Tsjinstwent(e); dienst-

woning. 
tjins'wezzich, [tjIn(d)zv8zex] adj. & adv. 

Tsjintwurdicb ; tegenwoordig. ft tjinslVez
zige eilanders, bet tegenwoordige Schier
monnikoogs, het Schiermonnikoogs van 
tegenwoordig. Dat binne wezzen dà 'r -
ner ma ir brukt wezze, dat zijn woorden 
die tegenwoordig, nu, than s, in deze tijd 
niet meer gebruikt worden. 

'tjinwerking, -[v8rkl1J] s.m. Tsjinwurking; 
tegen werking. 

'tjinwerkje, v. Tsjinwurkje; tegenwerken. 
'tjinwiin, s.m. Yn 'e wyn (hawwe); tegen

wind. 
'tjypje, [tjipje] v., rjiipe [tji:pe] , tjiipe. Tsjil-

pe; tjilpen. - } sypje, sjilpe, tielpe. 
tjochste, ---> rjain. 
tjocht, ---> tjain. 
tjok, [tjok]; tjak, [tjak] <zeldz.>; adj . & s. 

(alleen voorkomend in een vaste verbin-

tjokte 

ding) , -ker, -st. Tsjok, grou; dik. -ke pel
len , dikke palen . In -ken planke, een 
dikke plank. In -ken tros, een dikke tros, 
een dik touw. In - srok bole, een dikke 
boterham. In - bLiek, een dik boek. Dà 
wedsre tà -, jij wordt te dik. Dy - iite, 
zich dik, zat eten. In - paar, een dikke 
pad. -ke rjaiken, dikke, boll e wangen . 
-ke druppen, dikke druppels. In - treu, 
een dikke trui. In - gesicht, een dik, op
gezwollen gezicht. -ke latters, vette, dik 
en breed geschreven letters. ---> fet. In -
swór hai, een zwaar zwad hooi. -ke 
mulke, raime, supe, dikke, weinig vloei
bare melk, room, karnemelk (door een 
hoog vetgehalte). In -ken tut, een dikke 
kus, zoen . # Sà - as in paar, zo dik als 
een pad. Sà - as raime, erg dik (van 
(karne)melk: e.d .). ft is - fan Iyn, de 10ft 
is -, it is in -ken 10ft, het is erg dik weer, 
het regent zo dat het uitzicht zeer wordt 
belemmerd (inz. op zee). In -ken ,y n, een 
regen die dik weer veroorzaakt, een re
gen die ervoor zorgt dat bet uitzicht 
wordt belemmerd (inz. op zee). In -ken 
mist, een dikke, dichte mist. It begint - tà 
wezzen, de mist wedt al -ker, de mist be
gint heel dicht, dik te worden. ---> sJ,vier, 
ticht. Troch - en tin , door dik en dun . - } 
grau, iel, tome, weer. 

'tjokfol, [tjok]- adj. Or6tfol , stiiffol ; tjok
vol, bomvol, boordevol, propvol, stamp
vol, stikvol. ---> grootfol, ooifol, ophaipje, 
opheffende, stampfol, stiiffol. 

'tjokkap, s.m . Groukop; dikkop, iemand 
met een dikke kop. 

'tjokkens, [tjoken(t)s] s.m. Tsjokkens, grou
wens; dikheid. 

'tjoksak, s.m. Grouwe skiter, fet lak; dik
zak, papzak. ---> papsak. 

'tjoksel, [tjoksel] s.m. Tsjoksel; dissel, bijl 
waarvan het (v lakke of holle) blad dwars 
op de steel zit en naar de steel gekromd 
is, gebruikt voor het behakken van palen , 
het uitbakken van goten e.d. 

'tjokselje, [tjokselje] v. , (joksele, rjoksele. 
Tsjokselje; di sselen , met de dissel (be)
werken. 

'tjokte, [tjokte] s.m., -no Tsjokte; dikte. 1. 
de afmeting van iets in doorsnede. 2. dik-
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ke, opgezwollen plek. 
' tjolve, [tjolve] V. , tjo Ifde , tjolfd; 'tjolvje, 

[tjolvje] V. , tjolve, tjolve. Knoffelje; 
strompelen , gebrekkig lopen, telkens 
struikelend voortgaan; ook voor: lang
zaam en moeizaam lopen. Jà tjolfden 
feuri euwr by it paid troch, zij strompel
den voorover gebogen langs het pad. -4 

hobbel j e, knoffelj e, sterrelje, strompelje. 
Hy tjolft n-och de mode, it saun hanne, 
hij strompelt, loopt langzaam en moei
zaam door de modder, het zand. -> baf
felje , heL/velje, tjaskje, tjotelje. Jb tjolft 
yn 'e wiin, zij loopt langzaam en moeI
zaam tegen de wind in . 

' tjolvje, v. , -> tjolve. 
'tjonge, [tjOlJe] interj . Tsjong(e); tjonge, 

uitroep van verbazing, verwonderi ng. 
' tjoster, [tjoster] adj . & s. n., -der [tjos

te (r)der] , -st [tjoste(r)st]. Tsjuster ; 
dui ster, donker, met geen of weinig licht. 
It is -, het is donker, het is nacht. lt wedt 
-, het wordt donker , de avond valt. It 
blieuwt f andei lang -, het blijft vandaag 
lang donker, het duurt vandaag lang 
voordat de dag aanbreekt. De -e loft, 
nacht, de donkere hemel, nacht. In - hus, 
een donker huis, een huis met geen of 
weinig verlichting. - werk, duister werk, 
werk dat het daglicht niet kan verdragen. 
In - lat, een duister, onbegrijpelijk, on
duidelijk lot. # lt wie der sb - as de 
nacht, het was daar aardedonker, pik
(ke)donker, stikdonker, het was daar vol
komen donker. -> iedsk, nair, pikdii
gende, piktjoster. Yn (it) -, yn tjosteren, 
in het donker. Jà kuene yn (it) -, yn 
tjosteren niks sjain, zij konden in het 
donker, in het dui ster, in de duisterni s 
niets zien. -> donker. 

tjostere'mone, s.m. (het woord komt vrij
wel uitsluitend zonder art. voor). Tsjus
termoanne; donkere maan. ft is -, het is 
donkere maan. By -, bij donkere maan. 
-> neemone. 

tjosteren, -4 tjoster. 
'tjosterens, s. m., -> tjosterheid. 
'tjosterheid, -[h E:. it] ; 'tjosterens, [tjoste-

ren(t)s]; s. m. Tsjusterheid, tsjusterens; 
dui sterheid. 
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'tjosternis, [tjosternls] s.m. Tsjusternjs, 
tsjusterte; duistern is. # Yn ('e) -, in de 
duistern is. 

'tjoterich, [tjo:terex] adj . Skrepperich; 
druk bezig, druk in de weer. It drok en -
dwaan fan in hin, het drukke gedoe, 
gescharrel van een ki p. 

' tjoterje, [tjo:terje] v. , tjotere, tjotere . 1. 
PieIe; zo'n beetje bezig zijn, allerlei klei
ne karweitjes doen . -4 omtjoterje, piele . 
2. langzaam en moeizaam lopen. -4 baf
fe lj e, heuvelje, tjaskje, tjolve . Jà tjoteren 
by dun op, zij li epen langzaam en moei
zaam het duin op. 

' tjotte, [tjote] v. <zeldz.>, tjofte , tjot. 
Tsjutte; duiden, beduiden, duidelij k ma
ken. Ien wat -, iemand iets duiden, be
duiden. -> betjotfe. 

' tjotter, [tjoter] s.m., os. Tsjotter; tjotter , 
klein platboomd vaartuig (zonder dek en 
vaste roef) . 

' tjotterik, s.m., -4 totterik. 
'tjotterje, [tjoterje] v., tjoftere, tjottere. 

Tsjotterje; kwelen, kwi nkeleren, li efelijk 
of vroJjjk zingen (van vogels). De prot
ters sifte tb -11. , de spreeuwen zitten te 
kwelen, kwinkeleren. -> kweelje, k1vinke
leerje . 

tjuende'ree, [tjü.endere: ] s. m. Tsjoenderij ; 
toverij, tovenarij . 

' tjuene, [tjü.ene] v., tjuende , tjuend. Tsjoe
ne; toveren. Mienste dat ik - kin ?, ik kan 
niet toveren (gezegd tegen iemand die al 
te veel, en dat al te snel , verl angt). # len 
wat feur eigen -, iemand iets voor ogen 
toveren. -4 teL/ver je. 

'tjuenster, [tjü.en(t)ster] s.f. , os. Tsjoen
ster; tovenaarster, tovenares, toverheks. 
-> pankuek. 

'tjuensterblom, s.f. 1. Spoekeblom; haag
winde. 2. j uffer-Lizeblom, likebi om; 
nachtkoekoeksbloem. 

'tjuensterbuek, s.n. Toverboek; toverboek. 
'tjuensterfiI, s.f. Nachtfli nter, tsj oenster; 

nachtvlinder, vlinder die met of na het 
va llen van de avond te voorschijn komt. 

'tjtiensterkonst, S.111., -en. Tsjoenders-
keunst; toverkun st. 

' tjtiensterpankuek, s.m. Kwal; kwal, zee-
kwa l. -> h vab, k1val, pankuek. . 
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'tjuensterspegel, s.m. Toverspegel ; tover
spiegel. 

' tjuensterweer, s.n. Waar mei tagelyk rein 
en sinne; weer met tegelijkertijd regen en 
zonneschijn . - , pankuek. 

tjuer, [tjü.er] s.n ., -en. Tsjoar; tuier. De 
bale, it beest, de geit, it kaalf, it schiep 
stie aan it -, de stier, de koe, de geit, het 
kalf, het schaap staat aan de tuier. -> 

fertjûerje, spit, tjeske, treedbeeuwt. 
' tjuge, [tjü :ge] v. <zeldz.>, tjûgde, tjugd. 

Tsjûgje; getuigen. -> getûge. 
' tjugenis, [tjü: genIs] s. n. <zeldz.>, -sen. 

Tsjûgenis ; getuigenis. -> getûgenis. 
to, [tol prep. (samengesmolten met het art. 

in tot tà'n in de vaste verbindingen tà'n 
eeuvvnder, tà'n ieuwn en tà'nieuwn). Te; 
te. 1. in pl aatsbepalingen. Hy wene - In
jum, hij woont te, in Anjum. - , yn. Tà'n 
ieuwn, ten einde, afgelopen. -> ieuwn. 2. 
voor een infinitief (d ie na là op -n uit
gaat). - siilen, swommen gain, (voor zijn 
plezier) gaan zeilen , zwemmen. It begint 
- rynen en - waaien, het begint te rege
nen en te waaien. It ben siet - spyljen , 
het kind zat te spelen. Wy liegen - slie
pen, wij lagen te slapen. It is net - be
schrieuwen, jïinen, lOzen, het is niet te 
beschrijven, vinden, lezen. là komen op 
it eilaun om troch de dûne - swalkjen, zij 
kwamen op Schiermonnikoog om door 
de duinen te dwalen , zwerven . l à wie fan 
duel - kommen, zij was van plan te ko
men. 3. in combinatie met bijwoorden, 
werkwoordsstammen en zelfstandige 
naamwoorden, die dan geen art. bij zich 
hebben , vormt tà bijwoordelijke uitdruk
kingen (waarvan er enkele aaneen ge
schreven worden), bijv. : tà bed, tà bin
nen, tà bope, tà bUek, tà butten, tà dei, tà 
feuren, tà feurschyn, tà fyter, tà fjûer, tà 
jlucht, tà frede, tàfreden, tà foe t, tà gair, 
tàgaire, tà gast, tàgemûet, tà grazen, tà 
greeuwne, tà gued, tà guede, tà haile en 
tà hele, tà haip(e), tà hier, tà hilp, tà
jac/He, tà kaip, tà keer, tà keu, tà keur, 
tàkots, tà kwinken, tà laun(e), tà legger, 
tà lyder, tà lieuwets, tà lyJ, tà (fols /à, 
hàfoolstà, sàfoolstà) mair, tàminsten, tà 
muede, tàmuete, tàmuk, /à niet(e), tà-

to 

nieuwn, tà pas (en tà eeuwIlpas), tà plak, 
tà pletter, tà pronk, tà riede, tà ron, tà 
rûer, tà schaune, tà schul, fan tà syden, 
tà siek( en), tà sink, tà spar en tà kluet, tà 
stuel en tà bank, tà tjark, tà watter, tà 
wes, tà wille, tà wûestenee. - , destà, 
nommenstà. 

to, [tol prep. Ta; tot. 1. ter aanduiding van 
een bestemming, bedoeling. Dit is ûs -
traist(e) , dit is ons tot troost. - beslût, tot 
bes luit. - in aantinken aan, <Fr.> ta in 
oantinken oan ; ter herinnering aan. It 
bringe - ... , het brengen tot ... , ... berei-
ken . Komme - ... , komen tot ... , ... berei-
ken (m.b.t. abstracte zaken, zie bijv. 
duel, rast). 2. <zeldz.> ter aanduiding 
van de overgang in een andere, nieuwe 
toestand, vorm of functie. De dei gie 
ieuwr - nacht, de dag gaat over in, tot 
nacht. De daudrup dampt - dieze, de 
dauwdruppel verdampt tot nevel. 3. 
<zeldz.> ter aanduiding van het bereiken 
van een bepaald punt in ruimte of tijd . 
Wy hewwe - de jaU/u wake, wij hebben 
tot de avond gewerkt. # Fan ... - ... , - , 
fan. - ... yn, ut (rone), <Fr.> ta ... yn, ut 
(rinne); ... in , uit (lopen). là rOG/tden -
de tjark yn, ut, zij liepen de kerk in , uit. 
- , tat. 

to, [tol adv. Ta; toe. 1. in richtings-, plaats
en tijdsbepalingen (vrijwel uitsluitend in 
combinatie met de prep. naai, om, aan, 
op, tat). Naai ... -, - , naai. Om ... -, - , 
om. Der om - gain, -> om. Don ... -, 
aan. Op ... -, - , op. Tat (aan) ... -, -> tat . 
len - gain, rone <zeldz.>, iemand te
gemoet gaan, lopen . - , tjin, tàgemûet. 2. 
ter aanduiding van een bijvoeging (zie 
ook de vaste verbindingen der op tà en 
oof en tà). Dochste mooi -?, doe je ook 
mee? l à wue my nach in kapfol kafje -, 
<Fr.> hja woe my noch in kopke kof je ta 
bawwe; zij wilde dat ik nog een kopje 
koffie nam. 3. ter aanduiding van een be
stemming, bedoeling. It deuge neume -, 
bet deugt nergens voor, het is nergens 
geschikt voor. 4. ter aanduiding van een 
voldoende hoeveelheid (altijd in combi
natie met het werkwoord kinne). Mooi ... 
- kinne , met .. . toe kunnen, genoeg heb-



togyselje 

to'gyselje, v. Tegiselje; aan flarden scheu
ren, rijten. De wiin het deflage tàgysele, 
de wind heeft de vlag aan flarden 
gescheurd, gereten . De tàgyselde flage , 
de aan flarden gescheurde, gereten vlag. 

'togje, v. , , taaie. 
' togong, s. m. Tagong; toegang. - hawwe, 

jaan, kreje, toegang hebben, verlenen, 
krijgen. 

'togongsbewys, s.n. Tagongsbewiis ; toe
gangsbewijs. 

' togongsprys, s.m. Tagongspriis; toegangs
pnJs. 

'togryse, v. Tagrize; afschuw inboezemen , 
met afschuw vervullen. ft gryste us là, 
het vervulde ons met afschuw. - , gryse, 
oongryse. 

'tohappe, v. Tahappe; toehappen . 
'tohaude, st.v. Tabalde; toehouden, (naar 

iemand) gericht houden . len it gles -, 
iemand het glas toehouden . 

'toheerder, -[hl.a(r)dar] s.m. , -s. Tahar
ker ; toehoorder. 

to'heisterje, v. Teheisterje; toetakelen, be
schadigen, havenen. 

'tohere, v. Taharkje; toehoren, toeluiste
ren. 

to'hUs; te'hUs, [ta]- (alleen in bet. 2); s. n. 
Thus (in bet. I), tehûs (in bet. 2) ; tehuis. 
1. <zeldz.> thuis, plaats waar men thuis 
is. -+ tus. 2. instelling om bepaalde per
sonen een onderkomen te bezorgen. In -
feur auden, wezen, een tehuis voor ouden 
van dagen, wezen. 

'tojaan, onregelm. v. Tajaan ; toegeven. # -
aan, toegeven aan. 

to'jochte, [tojoxta] adv. Terjochte; terecht, 
op de goede plaats. Hier af der - komme, 
ergens terecht komen, belanden. - , laun. 
Dar karnt wal -, dat komt wel terecht, dat 
komt wel in orde. Sà komt der niks fan -, 
zo komt er niets van terecht. - , fluch.t. 
Hier af der - kinne , ergens terecht 
kunnen, ergens geholpen kunnen worden 
(voor het een of ander). Hier af der niks 
fan - bringe, ergens niets van terecht 
brengen . len - lVi ize, iemand terechtwij
zen . 

'tokaft, adj . <zeldz.>. In : - wazze, <Fr.> 
takocht wêze; zijn bekomst hebben , ver-
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zadigd van eten en/of drinken zijn. 
'tokere, v. Takeare; toekeren, toewenden. 

- , rech. 
to'kerve, v. Tekerv(j)e; verkerven, door ker

ven onbruikbaar maken. 
'tokinne, v., kinde tà, tàkind. Takenne; 

toekennen. len wat -, iemand iets toeken
nen. 

'tokinning, -[kInlIJ] s.m., -en. Takenning; 
toekenning. 

'tokke, [toka] v., tokte, tokt. Tûkje, tûkerje; 
pijnlijk kloppen (van een zweer). 

'tokkelje, [tokalja] v., tokkele, tokkele. 
Tokkelje; tokkelen. 

to'klauwe, v. Tekl auwe; met de nagels o
penkrabben. len it gesicl1.l -, iemands ge
zicht met zijn nagels openkrabben . 

to'kleeuwe, v. Stikken slaan ; stukslaan. De 
flagen binne tàkleeulVd, de vlaggen zijn 
stukgeslagen. 

'toknikke, v. Taknikke; toeknikken. 
'tokomme, onregelm. v. Takomme; toeko

men. Dat komt jimme tà, dat komt jullie 
toe (daar hebben jullie recht op; dat heb
ben jullie wel verdiend). # - mooi, toeko
men met, kunnen rondkomen van. - , 
utkomme. KO/11Sle dermooi tà?, kun je 
daarmee toekomen, kun je daarvan rond
komen , heb je daar genoeg aan? 

'tokomme, [tokoma] adj. In : - jier, <Fr.> 
takom jier; volgend jaar, in het volgende 
jaar. - jier wille wy dermooi beginne, vol 
gend jaar willen wij daarmee beginnen. 
- , kommenjier. 

' tokomst, s.m. Takomst; toekomst. # Yn 'e 
-, in de toekomst. 

to'komstich, -[kom(p)stax] adj. Takom
stich ; toekomstig. 

'tokomstmesyk, s. m. Takomstmuzyk; toe
komstmuziek. 

to'kots, s.n. , -en. Tekoart ; tekort. # In -
aan ... , een tekort aan ... 

tol, [tol] s.m. , -len. Bromtop; bromtol. -+ 

tap. 
tol, [tol] s.m. Tol ; tol, belasting op in- of 

doorvoer. - betelje motte, tol moeten 
betalen. 

tol, [t:): I] s.m., -en. Tel; tel. Yn tjien -en, in 
tien tellen. De - kwyt wazze, de tel kwijt 
zIJn . 
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'tolaakje, v. Ta laitsje; toelachen , tegen
lachen, lachend aanzien of groeten. Jà 
lake us freeuwnlik tà, zij lachte ons 
vriendelijk toe. 

'tolage, [tola:ge] s.m., -no Talage; toelage. 
'tole, [to: le] s.m. , -no Tale; handvat aan een 

zeisboom. De eeuwndersle en de bopesle 
-, <Fr.> de Iytse en de grutte tale, de 
koarte en de lange tale; het onderste en 
het bovenste handvat aan een zeisboom 
(respecti evelijk klein/kort en groot/lang) . 

'tole, s. m., - , tueIe. 
'WIe, [t~ : l e] v. , tolde, told. Telle; tellen. Jà 

Iytj kin al oon tj ien tà -, dat kl eine meisje 
kan al tot tien tellen. Hy tolde it jild, de 
stimmen, hij telde het geld, de stemmen. 
ft buek tolt mair dan hundert bledsyden, 
het boek telt meer dan honderd blad
zijden. fn net tà -n ... , een niet te te llen 
.. . , een ontelbare ... Dat tol ik net, dat tel 
ik niet, dat acht ik niet van belang, daar 
hecht ik geen waarde aan. - , telraam. 

'tolech, -[h:x] s.m. Tali s; toeleg, opzet, 
plan . 

'toler, [t~ : Ier] s. m. , -s. Teller; teller. 
tole(ste), - , tolje. 
'toleze, onregelm.v. Tali zze; toeleggen. # 

Dy - op ... , zich toeleggen op ... , zich met 
volle aandacht wijden aan ... 

'tolgonger, s. m., -s. Telder; telganger. 
'tolhós, s.n. Tolhûs; tolhuis. 
'toliete, onregelm .v. Talitte; toelaten. 
'tolietingseksamen, [toli.etu)(k)s]- s.n. Ta-

li tri n gseksamen; toel a tin gsex amen. 
'tolykje, (onregelm.)v. Talykje; toelijken. 

Dat liike us net gued tà, dat lijkt ons niet 
goed (toe), het komt ons voor dat dat niet 
goed is. ft liike us tà, dat ... , het lijkt, 
schijnt ons toe, dat ... - , tàsjain. 

'toling, [t~ :lu)] s.m. , -en. Telling; telling. 
-> talje. 

' tolje, [tolje] v., ik tolje , dà toleste [to:
leste] , hy tole [to:1e] , wy, j e, j imme, jà 
tolje; tale, tale. Mei de bromtop boartsje; 
met de bromtol spelen. 

tolk, [tolk] ; talk, [talk]; s. m., -en. Tolk; 
tolk. 

' tolmesyn, s. n. Telmasine; telmachine. 
' tolósterje, v. Taharkje; toeluisteren, aan

dachtig toehoren. 

ton 

'tolwes, s. n. Telwurd; telwoord. 
to'maat, [to.ma: t] s. m., tomaten. Tomaat; 

tomaat. 
to'matesap, [to.ma:te]- s. n. <Fr.:> To

matesop. 1. tomatensap. 2. tomatensoep. 
'tome, [to:me] s. m. , -n o Tomme; duim . -n 

tjok, dui mdk De slait wie -/1 tjok be
fêzen, er lag een duimdikke laag ij s op de 
sloot. # Af ter de tome dwaan, vals spelen. 
Eeuwnder de - hawwe, kreje, onder de 
duim hebben, kr ijgen. -> luzeknyper, 
pootleker, schastien. 

'tomelid, s.n. Tomke, tom melid; tjiftjaf, 
winterkoninkje. - , aistewiin(s)fieuwl, 
krakkenut, nut jen. 

'tometje, onregelm.v. <Fr. :> Tamei tsje. 1. 
toemaken, toebereiden. 2. vermaken, 
legateren. -> f ermetje. fen wat -, wat oon 
ien -, iemand iets vermaken, legateren, 
iets aan iemand vermaken . 

'torniete, onregelm.v. Tamjitte; toemeten. 
fen wat -, iemand iets toemeten (lett. & 
fig.) . 

to'miete, adv. , - , tàgemûet. 
to'minsten, [tomInsten] <zeldz.>, [tomIn

sen] , [tomIsten] , [tomIsen] (op grond 
van deze uitspraak wordt het woord ook 
wel als tàmissen geschreven) adv. Te
minsten; tenminste, althans. -> altaist. 

'tornstook, s. m., - , toomstook. 
to'móete, adv. , -> tàgemuet. 
to'mUk, [tomük] adv. Temûk; heimelijk, 

stiekem, tersluiks. Jà seigen ineeuwr -
aan, zij keken elkaar heimelijk, sti ekem, 
tersluiks aan. - , mukkerje. 

ton, [ton] s.f. , tone [to:ne] . Tonne (niet in 
bet. 3); ton (niet in bet. 3). 1. gekuipt vat ; 
inz. voor: turfton , geijkte ton die als maat 
bij het afl everen van turf gebruikt werd. 
2. boei (in de vorm van een ton). -> beu, 
tonnebeu. De - fan hailewooi, de ton, 
boei di e halverwege tussen Schiermon
nikoog en de vaste wal ligt. 3. ronde (ge
metselde) welput, welwaterput. -> ton
ring, ton(s)haik, tonswatter, saad, wel. 4. 
(als gewichtsmaat) 1000 ki logram . ft 
waac/u tj ien ton , het weegt ti en ton. 5. 
(als eenheid in het geldverkeer) 100.000 
gulden. Dat hus kaste wal fjeeuwr ton, 
dat hui s kost wel vier ton. - , herring. 



--------------- ---

tondel deus 

'tondeldeus, [tondel]- s.f. Tonderdoaze; ton
deldoos. 

tone, ) ton. 
to'neel, [to.ne:l] s. n., tonelen. Toaniel ; to

neel. 
to'neelspylder, s. m. ToanieIspylder; toneel-

speler. 
to'neelspylje, v. Toanielspylje; toneelspelen. 
to'neelstok, s. n. Toanielstik; toneelstuk . 
'tonger, [tolJer] s. m. Tonger ; donder, het 

met een bliksemflits gepaard gaande 
rommelende geluid in de lucht; ook voor: 
onweer, weer met donder en bliksem . ..... 
tongenveer. De - klondere, rommele yn 
'e fierte, de donder rommelt in de verte. 
De - knettere, de donder knettert, ratelt. 
De radyo steurt rroch de -, de radio 
stoort door het onweer. ..... bliksem. 

'tongerbeu, s. f. Tongerbui ; donderbui , on
weersbui . 

'tongerblom, s.f. Tongerblom; hondsdraf. 
'tongerje, [tol]erje] v. , tongere, tongere. 

Tongerje; donderen. Ir tongere de hele 
jaL/ne, het dondert de gehele avond. - ) 
bliksemje. 

'tongerkap, s.m. Tongerkop; donderkop, on
weerskop. 

'tongerleider, s.m. Tongerlieder; bliksem
afleider. 

'tongerloft, s.m. Tongerloft; donderlucht, 
onweerslucht. 

'tongersdei, [tol]e(r)zdf:. iJ s.m. & adv. 
Tongersdei; donderdag. ft wie op in -, het 
was op een donderdag. Hy komr hier -, 
hij komt hier donderdag, op de eerst
volgende donderdag. 

tongersdei'jaune, s. m. & adv. Tongers
deitejûn ; donderdagavond. 

tongersdei'midde, s. m. & adv. Tongers
deitemiddei ; donderdagmiddag. 

tongersdei'möne, s. m. & adv. Tongersdei
temoarn ; donderdagmorgen, donderdag
ochtend. 

tongersdei'nacht, s.m. & adv. Ton gers
deitenacht; donderdagnacht. 

'tongersdeis, [tolJe(r)zdf:. ! s] adv. Tongers
deis ; donderdags, op donderdag. 

'tongersdeiskrant, s. m. Tongersdeiskran
te; donderdagse krant , krant van donder
dag. 
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'tongerslach, s. m. Tongerslach; donder
slag. # 1/1 - by heldere lof r, een donder
slag bij heldere hemel, iets volkomen on
verwachts (en verbijsterends). - ) scheet. 

'tongerswaalje, s. m. 1. Tongerswel; gier
zwaluw ...... tûeres\Vaalje. 2. deislieper; 
nachtzwaluw. 

'tongerweer, s. n. Swier waar: onweer, 
weer met donder en bliksem. - ) rong er. 

'tonhaik; 'tonshaik, [ton (t)s]-; s. m. Put
heak; puthaak. 

to'nieuwn, [teni .l:ln] adj . Tenein ; versleten . 
# Gled, srek -, - ) gled, stek. 

'tonimme, onregelm.v. Tanimme; toene
men. 

'tonimming, -[nilllu]] s.m. Tanilllllling; toe
neming, toename. 

'tonne, [ton a] v., ronde, tand. Toarne; tor
nen. 

'tonnebeu, [tone]- s. f. Ton ; tonboei, ton
nenboei . ..... ton. 

'tonnebeujer, [tonebö:jer] s. m., -s. Ton
n el i zzer; ton n en boei er, ton n en legger. 

'tonnejild, [tone]- s. n. Tonnejild; tonnen
geld. 

'tonöme, s.m. Tanamme; toenaam. # Mooi 
name en -, met naam en toenaam, zonder 
iets te verzwijgen. 

'tonring, s.m. Saadring; putring, onderste 
ring van stenen van een gemetselde put. 

'tonshaik, s. m. , ..... ron/wik. 
'tonswatter, [ton (t)s] - s.n. Saadswetter ; 

bronwater, putwater, welwater. ..... wel
\Vatter. 

'tont jen, [tont jen] s. n. , tont jes [tont jes]. 
Fetsje, koker ; vaatje, koker. ..... spjalde
tont j en, tabakstontjen. 

tooch, [to:x] s.m., togen [to: gen). Toga ; 
toog, toga. De nacht daalt mooi syn don
kerblauwe -, de nacht daalt en bedekt al
les met zijn donkerblauwe sluier. ) toga. 

tooi, [to:iJ adj. , -er, -st. Taai ; taai. # Sà -
as hier, <Fr.> sa taai as hier ; heel erg 
taai . ..... seen. Sà - as leer, zo taai als leer. 

'tooie, [to:ie] onregelm.v., ik tooi, dà to
geste [t:):geste] , hy toge [t:):ge] , 11Iy, je, 
jimme, jà taaie; toge, toge; 'tögje, [t:) :g
je] v. <zeldz.>, toge, toge. <Fr. :> Tagje, 
toaie. 1. slepen, zeulen . ..... seulje. De 
fie L/ lVlen taaie mooi hai, de vogels slepen 
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met hooi (om te nestelen). De fieuw/en 
binne oon ir -n, de vogels zijn met hooi 
e.d. aan het slepen (om te nestelen). 2. 
torsen. ---> hooie. Hy kûe de hone twisl 
nel mair -, hij kon de haan bijn a niet 
meer torsen. 

' tooiens, [to: i en(t)s] s. m. Taaiens: taai
heid. 

' toomstook, [to:m]-: ' tomstook, [tom]
<zeldz.>; s. m. Tomstok: duimstok. 
plingschail. 

'to-ooinkje, v. Jin ta-eigenje, jin oaneigen
je; zich toeëigenen. l à hewwe it har 
tà-ooinke, zij hebben het zich toegeëi
gend. 'oofooinkje, ooinkje, oonooinkje . 

toop, [to:p] s. m. (veelal voorkomend in het 
meervoud), topen. Pompoentsje; pom
pon netje, versiering in de vorm van een 
klein , wollen of zijden bolletje. 

' toopfreenje, s. m. Franje mei pOl11poen
tsjes; fra nje, garneri ng met pomponne
tjes. 

'toopmuts, s.f. , ---> lipmûts. 
' toornrebyntjen, [to.e(r)n]- s. n. <zeldz.>, 

« Fr. ). Toarn robyn(tsje) ; kneu, soort sijs
je. - , rebyntjen. 

top, S. I11 ., ---> tap. 
' topakje, v. Tapakke; toepakken, toetasten . 
to'paslik, -[paslek] adj. Tapaslik ; toepasse-

lijk. 
'tope, [to:pe] s.m., -11. Toppe; pluk. In -

gos, hoi, hier, een pluk gras, hooi , haar. 
---> p/ook, tûef. It hier sir dy yn -n, je haar 
piekt, je hebt piekerig haar. - , fnaterich, 
ploked, plokich. 

töpe(ste), - , tapje. 
' topjen, s.n., ---> tapjen . 
to 'plokje, v. Teploaitsje; uit elkaar pluk

ken, pluizen . De kat tàp/oke de tried, de 
kat plukt, pluist de draad uit elkaar. 

'topöse, v. Tapasse; toepassen. 
' topösing, -[p:J:sIIJ] s. m. , -en. Tapassin g; 

toepassing. # Fan - wazze op , van toe
passing zijn op. 

tor , [tor] adj ., -der, -si. Toar; dor, verdord, 
uitgedroogd. fl -re gos, het dorre gras. 
-re greeuwn, dorre grond . -re b/edden, 
takken , dorre, verdorde, dode bladeren, 
takken . In - haun, een dorre band. In 
-ren wiin, <Fr.> in toarre wyn ; een dro-

torn 

ge, koude (noorden)wind. 
'töre, [t:J: re] v., torsde [t:J:zde] , tors(d) 

[t:J:s(t)]. Tarre; teren, verteren . # - op , te
ren op. ---> bore, fel, tering. 

' torekke, v. <zeldz.>. Tarikke, oanlangje; 
toereiken, aangeven. 

torf, [torf] S. I11 . , lorven [torven] ; tarf, [tarf] 
s.m. <zeldz.>, tarven [tarven] . Turf; turf. 
# - en breten, brokken turf, vermengd 
met turfmot. - , griell1mankje, griem
manktOlf, moot. Lange -, lange turf, uit 
hoogveen gestoken turf. 'baggertOlf, 
fa in, spontOlf. 

' torfbak, s.f. Turfbak; turfbak. 
'torfgrave, st. v. Turfgrave; turfgraven. 
' torfgraver , S.I11. Turfgraver; turfgraver. 
' torfgraveree, s.m. Turfgraverij ; turfgrave-

rIJ. 
' tortbeuk, s.n. Turfhok; turfhok. 
' torfklutte, S. I11 . Turfklute; brok turf. 
' torfkuer, S. I11 . Turfkoer; turfmand . 
' torflyn, s.f. Turfli ne, turftou; aan de ge-

ve/stook bevestigde lijn waarl11ee vrach
ten turf naar boven kunnen worden ge
hesen, waarn a deze door het gevelsgal 
naar binnen worden geschoven. 

'torfmieter, S.I11. Turfmjitter ; turftneter, 
ambtenaar belast 111 et het meten van de 
boeveelheid turf van een te lossen turf
schip. - , folder. 

' tor fmoot, s. m. Turfmot , turfmoude; turf
mot, turfmolm. ---> moot. 

' torfpiip, s.f. Turfkoker ; turfkoker, koker 
waardoor l11en turf van de zolder naar 
beneden kan laten va llen. - , loifschuuf. 

' torfschip, s.n. Turfskip; turfschip. 
' torfschipper , S. I11 . Turfskipper; turfschip

per. 
'torfschuuf, s. m. SkUf yn in turfkoker ; 

schuif in een turtkoker. ---> toifpiip. 
' torfstykje, v. Turfstekke; tur fs teken. 
'torfwooin, s. m. Turfwein ; turfwagen. 
Tork, [tork] s.m., -el!. Turk; Turk, inwo-

ner van Turkije. 
'törkast, s.m. *. Tarring: teerkost. 
Torks, [torks] adj. Turksk: Turks, uit, van 

Turkije. 
torn, [torn] S. I11 . <zeldz.>. Bar: beurt (vg\. 

Amelands: ut is dien torn , tórn 'bet is 
jouw beurt', Midslands: hy is an torn 'hij 
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is aan de beurt', ed. torn 'beurt om te 
sturen of wacht te lopen (op een schip)' , 
Engels turn 'beurt' en Fr. toarn 'poos
Ue)') . It is myn -, het is mijn beurt. - , 
bar, beurt. 

torpe'deerje, [torpadl.arja] V. , tO/pedere, 
torpedere. Torpedearje; torpederen. 

tor'pedo, [torpe:do:] s.m., - 's. Torpedo; tor-
pedo. 

tor'pedobeut, s. f. Torpedoboat; torpedoboot. 
tórs(d(e», -> tore . 
tort, [t::J:(r)t] s.m. t. Kowestront, dompen ; 

koeienmest, die de armen van het land 
zochten en li eten drogen , waarna deze 
als brandstof kon dienen (vg!. Am elands 
toe'd 'gedroogde koemest als brandstof) . 
-> plaister, schênjild. 

'torteldeeuw, [tortal]- s.f. Toarteldo; tor
teldui f. 

'toruppe, v. Taroppe; toeroepen. -> tjinrup
pe. 

'torvje, [torvja] V., torve , ton/e. Turf op 'e 
sou der bringe; turf op zolder brengen 
(mannenwerk); ook voor: de op zolder 
gebrachte turven keurig onder de schuine 
dakrand op elkaar stapelen (vrouwen
werk) . l à wiene aan it -n, zij (de man
nen) waren turf op zolder aan het bren
gen; zij (de vrou wen) waren de op zolder 
gebrachte turven keurig aan het stapelen . 

'tOsatte, V. Tasette; zich (meer) inspannen, 
met krachtsinspanning werken. De snie 
sat to, de sneeuwval wordt heviger. 

'tOscheeuwe, V. Taskowe; toeschui ven. len 
wat -, iemand iets toeschuiven. 

to'schreuje, V. Teskroeie; verschroeien. -> 

jerschreuje . 
'toschrieuwe, st. V. Taskriuwe; toeschrij

ven. # Wat aan ien -, iets aan iemand 
toeschrijven (iemand voor iets verant
woordelijk houden ; iemand voor de ma
ker, inz. de auteur, van iets houden). Wat 
00/1 ... - , iets aan .. . toeschrijven, denken 
dat ... de oorzaak van iets is. 

to'schromfelje, V. Teskromfelje; ver
schrompelen , ineenschrompel en. To
schromfele(d), verschrompeld, ineenge
schrompeld. Lvkem allene siet jo nis 
mooi in toschromjeled hets, moederziel 
alleen zat zij thuis met een lI1 eenge-
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schrompeld hart (van verdriet). 
'tOseze, onregelm .v. Tasizze; toezeggen. 

Jen wat -, iemand iets toezeggen, belo
ven. 

'tosicht, -[sIxt] s. n. Tasjoch ; toezicht. # -
haL/de (ieulVr, op), toezicht houden (over, 
op). -> tojersicht. 

'tosjain, onregelm. v. 1. Tasjen; toekijken, 
toez ien. 2. tal ykje; toelijken. - , tolykje . 
Dat sjocht my gûed to, dat lijkt mij goed 
(toe) , het komt mij voor dat dat goed is. # 
- op, toezien op, het toezicht houden op. 

'tosjonge, st.V. Tasjonge; toezingen. 
'toslaan, on regelm.v. Taslaan ; toeslaan. 
to'slaan, onregelm. V. Teslaan; stukslaan. 

De wiin tos/acht de tere blome, de wind 
slaat de tere bloemen stuk. 

'toslach, s.m. Taslach ; toeslag, toegevoegd 
bedrag. 

to'slyte, onregelm.v. Teslite; verslijten . 
Dat is tos/yten, dat is versleten. - , jer
s/yte. 

'tOsmyte, onregelm. V. Tasmi te; toegooien, 
toesmijten, toewerpen. len in bal, leeuw 
-, iemand een bal, touw toegooien , toe
smijten, toewerpen. AI dà dingen sille 
jimme tosmyten wezze, al die dingen zul
len jullie toegeworpen worden (bijbel
taal). 

'tosnauwe, V. Tasnauwe; toesnauwen. 
'tOspraak, s.m. , -spraken. Taspraak; toe

spraak. 
'tOsprakke, onregelm.v. Tasprekke; toe

spreken. 
'tostain, onregelm.v. Tastean ; toestaan. 

Wat -, iets toestaan, ergens toestemming 
voor geven. len wat -, iemand iets toe
staan, iemands verzoek tot iets inwilli
gen. 

'tostand, -[stant] s.m., -standen -[ständan]. 
Tastän; toestand. 

'tostel, s.n. TasteI ; toestel. 
'tOstykje, V. Tastekke; toesteken. Jen de 

haun -, iemand de hand toesteken. 
'tostimme, V. Tastimme; toestemmen. # -

yn, toestenunen in . 
'tostimming, -[stIm1J.J] s.m. Tastimrning; 

toestemming. - jaan, kreje, toestemming 
geven, krijgen. 

'tOstjuere, v. Tastjoere; toesturen, toezenden. 



591 

'tostopje, v. Tastopje; toestoppen , in han
den stoppen. 

to'streuje, v. Testruie; verstrooien. De blo
me leze tostreud yn it reeuwn, de bloe
men liggen verstrooid in het rond. --> fer
stJ'euje. 

' tOstreume, v. Tastreame; toestromen , toe
vloeien. 

'toswooie, v. Taswaa ie; toezwaaien, toe
wuiven. 

tot, prep. & conj., --> tat. 
to' taal, [to.ta: l] adj ., adv. & s. n., totalen. 

Totaal ; totaa l. 
'totakelje, v. Tatakelje; toetakelen. Tota

kele(d), toegetakeld. 
'totinke, onregelm .v. Tatinke; toedenken . 

[en wat totacht hawwe, iemand iets toe
gedacht hebben , iets in gedachten voor 
iemand bestemd hebben . Dit bUek hie ik 
dy totacht, dit boek had ik jou toege
dacht. 

' totrik, s.m., --> totterik. 
' totterik, [totarIk] ; 'totrik, [totrIk] ; 'tjot

terik, [tjotarIk); s. m., -ken. 1. Wilster, 
wylster; goudplevier. --> ~vylster. 2. 
<zeldz.> hoants; kemphaan , trekvogel 
uit de orde der waadvogels. --> foddebosk, 
~lster(hone ). 

' towüze, (st.)v. Tawize; toewijzen. Jen wat 
-, iemand iets toewijzen. 

' towiizing, -[vi:zl1J] s. m., -en. Tawizing; 
toewijzing. 

'towinke, v. Tawinke; toewenken. 
' towinskje, v. Tawin skje; toewensen. Jen 

in gued neejier -, iemand een goed 
nieuwjaar toewensen. 

' traalder, [tra:ldar] s. m., os. Jernpypke; 
garenklosje. Hel}e my in - jen, haal een 
klosje garen voor me. --> traie. 

' traalje, s.m., - , trail). 
'traatjen, s.n . Nallijem ; nalligaren. - , nooi

jen. 
traan, [tra:n] s. m. Traan; traan , vette olie 

uit het spek en de lever van inz. walvis
sen en robben . 

traap, [tra:p] s.m., trapen. Traap; trap, 
chop. [en in - jaan, iemand een trap, 

schop geven. Dat is in hele -, dat is een 
hele trap, een lange fietstocht. 

'traapje, [tra: pja] v. , trape, trape; 'trapje, 

tram 

[trapja] v. <zeldz.>, ik trapje, do trapeste 
[tra:pasta] , hy trape [tra:pa], ~, je, jim
me, jà trapje; trape, trape. <Fr.:> 
Traapje. 1. trappen , schoppen . 2. lang
zaam (en moeizaam) lopen ; fie tsen. --> 

paar, trochtraped. 
' traapmesyn, s.n. Traapnaaimasi ne; trap

naai machine, trapmachine. --> nooime
syn. 

'trachte, [traxta] v. <zeldz.>, trachtte, 
tracht. Besykje; trachten , pogen , probe
ren. --> besikje, fersikje, prebeelje. 

'trachter, [traxtar] s.m., os. Trachter; trech
ter. 

tra'dytsje, [traditsja] s.m., os. Tradysje; tra
ditie. 

trailj, [tra jIj] s.m., trailjes [trajijas]; 'traal
je, [tra: lja] s. m., Os; 'tralje, [tralja] s.m . 
<zeldz.>, os. Traalje, tralje; tralie. --> 

kniin, meiger. 
traist, [trai st]; 'traiste, [traista] *; s.m. 

Treast; troost. --> steun. 
'traiste, [trai sta] v. , traistte, traist; 'traist

je, [trai stja] v. <zeldz.>, traiste, traiste. 
Treast(j)e; troosten . 

'traiste, s. m., --> traist. 
'traister, [trajstar] s.m., os. Treaster; troos

ter. 
'traistje, v. , --> traiste. 
'traistleus, -[Iö:s] adj . Treastleas; trooste

loos. 
'traistlik, [traistlak] adj . Treastlik; trooste

lijk. 
'traistwes, s. n. Treastwurd ; troostwoord. 
trak'taasje, [trakta:sja] s. m., os. Traktaas

je; traktatie. 
trak'teerje, [traktI.arja] v., traktere, trak

tere. Traktearje; trakteren. # - op, u-akte
ren op. 

trakte'mint, [traktamInt] s.n ., -en. Trakte
mint; traktement. 

'traie, [tra:la] v., traalde, traaId. Betrolje, 
wine; winden, wikkelen (vgl. oord
Fries traale '(een draad) draaien of spin
nen '). De flage sit traald om 'e stook, de 
vlag zit om de vlaggenstok gewonden. - , 
betra/e, fe rtra Ie, finger, ooftrale, optra
le, traalder, wiine, wuele. 

'tralje, s. m. , --> trailj . 
tram, [u·am] , [tn:m] s. m. , os. Tram ; tram. 



trammelant 

tramme'lant, [trama lan t] s.n. Tramme
lant ; traml11elant. fr jûech heel \Var -, het 
gaf heel wat trammelan t, drukte, het ver
oorzaakte veel opschudding. 

'trampelje, [trampalja] v., rrampe/e, rram
pele ; 'trappelje, [trapa lja] v. <zeldz.>, 
rrappe/e, rrappele. Trantelje, spinfuotsje; 
trappelen . - jan eeu\Vngeduld, trappelen 
van ongeduld . - , sp injûerje. 

tram'taasje, s. m., --> ramtaasje. 
tram' teerje, v., --> tamreerje. 
trang, [tralJ] adj ., -er, -sr. Trang, tri em

(m)ich; rans, ransig, ranzig, garstig. -
spak, ranzig, garstig spek. Dy bUffer is, 
sm6ke -, di e boter is, smaakt ranzig, gar
sti g. --> srark. 

'tranich, [tra:nax] adj. Tranich ; tranig. f it 
rranigen smaak, een tranige smaak. -
smet je, tranig smaken . 

tran'kyl, adj., --> kranky/. 
trant, [trant] S. I11 . Trant; trant. # Yn 'e -

jan ... , in de trant van ... 
'trantelje, [träntalja] v., tranrele, rranre/e. 

Dreutelje, keutelje; drentelen , langzaam, 
treuzelend lopen. Jà rranre/en nooi hûs 
tà , zij drentelden naar hui s. --> dreure/je, 
drinrelje, keurelje, su/kje. 

trap, [trap] s.m., -pen. Trep(pen); trap , 
constructie van opeenvolgende treden 
waardoor men lopend naar hoger of lager 
gelegen plaatsen kan komen . In heeuw
tenen, srei/en -, een houten, steile trap. 

'traper, [tra:par] s.m., -s. Traper; trapper. 
1. pedaal (van een fi ets) . De jOc/Her, 
lajrer -, de rechter, linker trapper. 2. wie 
trapt (alleen voorkomend als tweede lid 
van de samenstelling pûsterrraper). 

trape(ste), --> rrapje. 
'trapje, v., - , rraapje. 
'trapleuning, S.I11. Trepsleuning; trapleu

nmg. 
'trappelje, v. , --> rrampelje. 
'trapruede, S.I11 . Treproede; traproede, trap

roe. 
'traptrede, S. I11 . Triem(e) , trep(pen ); trap

trede, traptree. 
trats, S. I11. , --> rrots. 
tra 'wanten, [travantan], [travantan] s.p lur. 

Trawanten ; trawanten, handlangers . 
'trawler, [u·:J: lar] S. I11 ., -s. Trawler; traw-
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Ier. - , treiler. 
' tredde, [trEda] num . & S., -no Tredde; 

derde. - , d6rich, rrettien, frooi . 
tredde'hail, num . Treddeheal; derdehalf, 

twee en een half. 
' treddehaun, s.f. Treddehan; derdehand, 

derdehandstakel, lichte takel met een 
één- en een tweeschijfsblok. 

' trede, [tre:da] S.I11., -n; treed, [tre:t] s. m. 
(a lleen in bet. I), rreden [tre:dan] ; tree, 
[tre:] s. m. (alleen in bet. 2), -ën, treden 
[tre:dan]. Trêd (in bet. J), tri em(e) (i n 
bet. 2); trede, tree (in bet. 2). 1. <zeldz.> 
stap, pas, schrede. - , srap . 2. sport (van 
een ladder, trap). - , spake, fly m. 

treden, - , rree. 
trede(ste), --> rridje. 
trêde(ste), --> rredje. 
' tredje, V. , --> rreedje. 
'trêdje, v., - , treedje. 
tree, S. I11. , - , lrede . 
'treedbeeuwt, [tre:d]- s. m. Spit, tsjoarizer; 

spit, puntige ij zeren staaf die men in de 
grond steekt en waaraan men de tuier 
vastmaakt (waardoor men een gei t, kalf, 
koe, schaap of stier vast kan zetten). De 
geit sruech oon 'e -, de geit stond aan het 
spit, aan de tui er. De - UI 'e greeuwn 
lûkke, het spit uit de grond trekken. - , 
spir, rjeske, rjûer. 

'treedje, [tre:dja] v. , trede, trede; 'tredje, 
[trEdja] v. (niet in bet. 3), ik lredje , dà 
rrêdesre [trE: dasta], hy rrêde [tn:da] , wy, 
j e, j imm.e rredje; rrêde, rrêde· 'trêdje, 
[trE: dja] v. <zeldz.> (alleen in bet. 2), 
rrêde, rrêde. Trêdzje; treden (niet in bet. 
2). 1. <zeldz.> stappen , gaan . --> jer
rreedje, srappe. Der koom er oon -n, daar 
kwam hij aan getreden , daar kwam hij 
aantreden. 2. aftreden, afpassen , meten 
door het aantal benodigde gelijkmatige 
treden , passen te tellen. - , ooftreedj e, 
u ftreedje. It laun - by ir jerkaive/jen, het 
land aftreden , afpassen bij het verkave
len . 3. (van mann elijke vogels) besprin
gen, bevruchten. De ho ne her de hin 
rrede, de haan heeft de kip getreden, be
sprongen, bevrucht. 

'treedsel, [tre:tsal]; 'triedsel, [tri .atsal] ; 
s.n ., -s. Trêdsel ; treedsel, hanentred, 
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kiemblaasje in een ei. ) hone. 
treeft, [tre:ft] s. m., -en. Treeft ; treeft, ring 

op drie poten, waarmee potten e.d. boven 
een open vuur geplaatst kunnen worden . 

' treeplanke, [tre:]- s.m. Treeplanke; tree
plank. 

trees, [tre:s] s.m. <zeldz.>. Trin s: tren s, 
lus. # Ut 'e - wazze, uit de pas lopen, zich 
niet conformeren. -> pas . Ut 'e - lVazze, 
<Fr.> ût 'e heak wêze; niet z ijn zoa ls het 
hoort of betaamt. De - is ut 'e haik, de 
haak is uit de trens. - ) luts, trins. 

tree uw, [tn:.\;l] s. m. Trou; trouw. 
treeuw, [tn:. \;l ] adj. & adv., -er, -st. Trou; 

trouw, getrouw. In -en freeuwn, hieuwn, 
een trouwe vriend, hond. Fj itsich j ier fan 
-e Ij inst, veertig jaar van trouwe dienst. I1 
aude, -e hus, het oude, vertrouwde huis. 
Hy heeuwd - de wacht, hij hield trouw de 
wacht. l à gie - naai tjark tà, zij gaat 
trouw naar de kerk. # len, wat - blieuwe, 
lVazze, iemand, iets trouw blijven, zijn . -
aan wat blieuwe, wazze, trouw aan iets 
blijven, zjjn . 

' treeuwakte, s. m. Trou-akte; trouwakte. 
' treeuwbrakke, onregelm. v. Troubrekke; 

echtbreken (in bijbeltaal). Dà satte net -, 
gij zult niet echtbreken. 

' treeuwbrakker, -[brakar] s.m. , -s. Trou
brekker; echtbreker. 

' treeuwbuekjen, -[bü .akjan] s.n., -bûekjes 
-[bü.akjas]. Trouboekje; trouwboekje. 

' treeuwdei, s. m. Troudei; trouwdag. 
' treeuwe, [tn:. \;la] v. , treeuwde, treeuwd. 

Trouwe; trouwen. l à sille kommenjier -, 
zij gaan volgend jaar trouwen. Dumde B. 
sil har -, dominee B. za l hen trouwen, 
zal hun huwelijk in zegenen. Hy is neut 
treeuwd wein, hij is nooit getrouwd ge
weest. It -n, het trouwen; het huwelijk. 
Yn har -n, in hun huwelijk. # - mooi, 
trouwen met. - - wil wal 'reis ree uwe, 
soms krijgt men er spij t van dat men 
(met (iemand) getrouwd is. - ) bedsplan
ke, jok, striete. 

' treeuwens, [tn:.\;lan (t)s] adv. Trouwens, 
nammers; trouwens. - ) derom. 

t reeuwe'ree, [tn:.\;lare:] s.m., -ën. Trou
werij ; trouwerij. 

treeuw'hetsich, - [h ~tsax] adj . & adv. Trou-

u·eil 

herti ch; trouwhartig. 
' treeuwkla ine, s.plur. Trouklean ; trouw

kleren. 
' treeuwkleedjen, s.n. Troujûpe; trouwja

pon, trouwjurk. 
' treeuwpak, s.n. Troupak; trouwpak. 
' treeuwpartee, s. m. Trouwerij, bruiloft ; 

trouwpartij. 
'treeuwpreek, s. m. Troupreek: trouw-

preek. 
' treeuwring, s. m. Trouri ng; trouwring. 
' treeuwsaal, s.m. Trouseal; trouwzaal. 
'treeuwschuene, s.plur. Trouskuon ; trouw-

schoenen. 
'treeuwstoet, s.m. Troustaasje; trouwstoet. 
'treeuwtjinst, s.m. Troutsjinst; tTOuwdi enst. 
tref, [tn:f] s. m. Tref; tref. Dat wie in -, dat 

was een tref, een gelukje. 
'treife, [trda] v. , trefte, treft. Treffe; tref

fen. 1. raken (a lleen in fig. zin ; veelal 
ill .b.t. ongeluk, onheil). -> retje . In swie
ren slach het har treft, een zware slag 
heeft hen getTOffen (bijv. het verlies van 
een dierbare). We rom most sàwat har 
krekt - ?, waarom moest zoiets haa r juist 
treffen, overkomen? 2. ontmoeten, tegen
komen. We r sille tl.y ineeuwr - ?, waar 
zullen we elkaar treffen, ontmoeten? En 
wa tref ik der?, en wie tref ik daar, en 
wie zie ik daar (tot mijn verbazing)? Wy 
treffe meu weer, wij treffen mooi weer, 
het toeval wil dat het mooi weer is. 3. 
uitkomen. Dat treft (meu), dat treft 
(goed), dat komt goed uit. Dat treft min, 
nel , dat treft slecht, dat komt slecht uit, 
dat past niet. As it sà treft, als het zo 
treft, als het zo uitkomt. # It -, het tref
fen, geluk hebben (met iets). Dat trefste, 
dat tref je, je hebt geluk, daar heb je 
geluk mee. 

treil, [ tr~. i I] s. m. (vrijwel uitsluitend ge
brui kt zonder art. en alleen voorkomend 
in de vaste verbindingen hierna). Trei l; 
treil. # Seil en -, zeil en treil , het gehele 
scheepswant. Mooi seil el! -, met zei I en 
treil , met alles erop en eraan, met all es 
wat ertoe behoort. Mooi seil en - op
f rette, met huid en haar opvreten. Op -
retje, gaan zwerven, zwalken (bijv. van 
een kat). Op 'e lange - lVazze, een lange 



treiler 

tocht maken. - , swalk, sweif. 
'treiler, [tn:.ilar] s.m., -s. Trawler; treiler, 

trawler. -> trawler. 
trein, [tn:. ln] s.f., -eo Trein ; trein. 
'treinje, [tn:.lnja] V., treine, treine. Trein

reizgje; treinen, met de trein reizen . 
' treinkaartjen, s. n. Treinkaartsje; trein-

kaartje. ' speL/rkaartjen. 
' treinreis, s.m. Trein reis ; treinreis . 
' treinstel, s. n. Treinstel; treinstel. 
' treiterje, [tn:.l tarja] v. <zeldz.>, treitere, 

treitere . Treiterje; treiteren. - , narje. 
' treiterkont, S. I11 . Treiterkop; treiteraar, 

sar, plaaggeest. 
trek, [tn:k] s.m., -ken (a lleen in bet. 3 en 

in enkele vaste verbindingen). Trek; trek. 
1. luchtstroom die nodig is voor de ver
branding. Der sit fandei gin - yn 'e 
schastien, de schastien het fandei gin -, 
er is vandaag geen trek in de schoor
steen . 2. geregelde verhuizing van som
mige vogels naar andere luchtstreken 
met de wisseling der seizoenen. De - is 
wier begaan, de trek, het trekken van de 
vogels is weer begonnen . 3. kenmer
kende lijn in het gelaat. Syn gesicht hie 
in drueven -, zijn gezicht had een 
droev(ig)e trek. Jà het desalde -ken as 
har heit, zij heeft dezelfde (gelaats)
trekken als haar vader. # Yn - wazze, in 
trek zijn , veel aftrek vi nden (van waren ). 
Don de - wazze, op de trek, aan het trek
ken zijn (van vogels). (Ne t) aan dyn -ken 
komme, (niet) aan zijn trekken komen , 
zijn deel (niet) krijgen . Dyn -ken tûs
kreje , zijn trekken thuiskrijgen , zijn 
verdiende loon krijgen , loon naar werken 
krijgen . - , streek. 

'trekfieuwl, s.m. Trekfûgel ; trekvogel. 
'trekke, [tn:ka] v., trekte, trekt. Trekke; 

trekken. 1. de luchtstroom bezitten die 
nodig is voor de verbranding. De kachel, 
schastien wil fa ndei net -, de kachel , 
schoorsteen wil vandaag niet trekken. 2. 
verhui zen naar andere luchtstreken mei 
de wisseling der seizoenen (van sommige 
vogels) . De fieL/wlen beginne wier tà -n, 
de vogels beginnen weer te trekken . 3. 
een aftreksel vormen (van). Tee fan 
krieuwden - fi ere, th ee van kruiden laten 
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trekken. De tee mot aist nach even -, de 
thee moet eerst nog even trekken, op de 
goede sterkte komen. -> lûkke . 

'trekpoot, s. m. Trekpot, treppot; trekpot. 
-> tereurum. 

'treksaach, s. f Trekseage; trekzaag. 
'trektor, [tn:ktor] S.I11 ., -s. Tractor; tractor. 
trele(ste), - , trilje. 
tre'myn, [tramln] s. m. Termyn , tremyn; 

stuipen. It ben het last fan -, het kind 
heeft last van stuipen. 

' tremmer, [tn:mar] ; 'trimmer, [trimar] ; 
s. m., -s. Tremmer; tremmer, degene die 
op een stoomschip de kolen uit het ruim 
haalt en op de stookplaat brengt. 

tres, [tn:s] s. f , -se . Luds, ludze; tres, 
boordsel, oplegsel van gevlochten goud
of zilverdraad of van zijde. 

'trettien, [treti.an] num . Trett(s)jin ; der
tien. - , tredde. 

'trettiende, [treti .anda] num . Trett(s)jinde; 
dertiende. 

treu, [trö:] s. f. , -je. Trui; trui . In lytj -, een 
kleine trui , een truitje. 

treun, [trö:n] s. m., -en. Troan (e); troon. 
'treune, [trö:na] v., treunde, treund. 

Troanje; tronen, op de troon zitten. 
'treure, [trö.ara] v., treursde [trö.azda], 

treurs(d) [trö.as(t)). Treur(j)e; treuren . # 
- om, treuren om, over. 

' treurich, [trö.afax] adj. , treuriger [trö.a
ragar] , -st. Treurich ; treurig. - nees, treu
rig, droevig nieuws. It is - sà't der flokt 
wedt, het is treurig, bedroevend zoa ls 
daar gevloekt wordt. 

'treurmars, S. I11 . Treurmars; treurmars. 
'treurnis, [trö.arnls] s. m. Drofenis; treur

ni s, droefenis. Jà sitte yn -, er heerst 
treurnis, droefenis bij hen, zij treuren, zij 
zijn bedroefd. 

treurs(d(e», -> treure. 
'treurspil, s.n. Treurspul; treurspeL 
'treurwyIch, s. m. Treurwylch ; treurwilg. 
tre'wyn, [travin] s. m. In : Yn - wazze, <Fr.> 

yn trewyn wêze; in wanorde zijn . - , dis
adder; ook voor: in opschudding, in rep 
en roer zijn ; ook voor: (druk) in de weer, 
(druk) bezig zijn. -> baan, schrip, spar, 
spier, teeuw, weer. 

try'angel, [trijfuJal] s.m. , -s. Triangel ; tri -
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angel. 
try 'bfume, [tribüna] s.m., -s. Tri bune; tri-

bune. 
tridden, --> tri ed. 
' t ridderich, adj ., --> triederich. 
'tridje, V. , --> triedje . 
tried, [tri.ar] s.n. (stofnaam; alleen in bet. 

1) & s.m. (soortnaam), tridden [tridan] 
(als s.m.). Tried; draad (niet in bet. 5). 1. 
tot een aanmerkelijke lengte dun uitge
sponnen vezels (van vlas, hennep, ka
toen, zijde e.d.); tot een aanmerkelijke 
lengte dun en rond uitgetrokken metaal 
(bijv. voor het overbrengen van elek
tri sche stroom). Fyn -, fijn, dun draad. 
2. eind, stuk van het onder bet. 1 ge
noemde materi aaL In fynen -, een fijne, 
dunne draad. 3. het beloop van de vezels 
(bij vlees en hout). 4. vezel di e de beide 
delen van peulen verbindt. - , triedje. 5. 
braam, baard, het ruwe, oneffene langs 
het scherp van een pas geslepen schaats. 

, braamtried. # Don ien - troch, waai, 
<Fr.> oan ien tried troch, wei; aan één 
stuk door, onafgebroken, onophoudelijk. 
- , stok, troch. Syn livven hange aan in 
siiden -, zijn leven hangt aan een zijden 
draad, hij verkeert in levensgevaar. It 
jlaask, heeuwt mooi de - mooi, tjin de -
yn sneje, het vlees, hout met de draad 
mee, tegen de draad in snijden. Hy is 
altyd dwas tjin de - yn, hij is altijd tegen 
de draad in , hij is altijd even dwars, 
onhandelbaar. - , nelcl. 

'triederich, [tri .adarax] adj. , triederiger 
[tri.adaragar], -st; 'tridderich, [trldarax] 
adj ., tridderige r [trldaragar] , -st. Tried
derich; draderig, vezelig. heeuwt, 
jlaask, draderig hout, vlees. --> fie ze!ich. 

' triedje, [tri .adja] v. , triede, triede; 'tridje, 
[trldja] v., ik tridj e, dIJ tredeste [tre:
dasta], hy trede [tre:da], wy, je, j imme, jà 
tridj e; trede, trede. Triedzje; afh alen 
(van peulvruchten). Bane -, bonen afh a-
len . hierje. 

' t riedsel, s. n., - , treedsel. 
triem, s.m., - , trym. 
trien, [tri .an] s.m., -en, tril7l1en [trInan] 

<zeldz.>. Trien; traan, druppel oogvocht. 
De -en staie har yn 'e eigen, baar ogen 

trip 

staan vol tranen. Elk kriech der de -en 
fan yn 'e eigen, ieder was tot tranen be
wogen, ieder was diep geroerd. # -en 
mooi tuften kryte, tranen met tuiten hui
len. Jitfe -en gieuwle, kf'yte, hete, bittere 
tranen schreien. -en stetse <zeldz .>, tra
nen storten, schreien, wenen. Tk sil der 
gin - om !iete, ik zal er geen traan om 
laten, het laat mij geheel koud. --> wooi
wiskje. 

' trieneich, s. n. Trieneach; u·aanoog. 
'trienje, [Ilianja] v., triene, triene; 'triengje, 

[tri .angja] v. <zeldz.>, trienge, trienge. 
Trienje; tranen. Syn iene eich triene, zijn 
ene oog traant, hij heeft een traanoog. In 
trienjend eich, een u'anend oog, een traan
oog. 

'trieuwzelje, [tri .lcI zalja] v. , trieuwzele, 
trieuwzele. Trûzelje; tuimelen, buitelen, 
hals over kop vallen. Hy is fan 'e trap oof 
trieuwzele, hij is van de trap getuimeld. 
--> tÛlI1melje. 

'trilderich, [trIldarax] adj. , rrilderiger 
[trIldaragar] , -st. Trilderi ch ; beverig, tel
kens bevend, trillend. Trilderige haune, 
beverige, trillende handen. 

'trilje, [trIlja] v. , ik tritje, dIJ treleste [u'e:
lasta], hy trele [tre:la], 1\1)', j e, jimme, jà 
trilje; trele, trele . Trilje; tri ]Jen. 1. zich 
snel heen en weer of op en neer om een 
evenwichtspunt bewegen. De snaar trele, 
de snaar trilt. 2. beven. Wat mooi tril
jende fi ngers epenmetje, iets met trillen
de, bevende vingers openmaken. - fan 
aunst, trill en, rillen, beven van angst. # -
as in bied aan 'e baim, <Fr.> trilje as in 
blêd (oan 'e beam); beven als een riet. 

'trilling, [u'I1l1J] s.m., -en. Trilling; tril 
Ling. 

trym, [trim] ; triem, [tri .am]; s.m., -en. 
Triem(e), trym, trime; sport, u'ede (van 
een ladder). - , spake, trede. 

'trymbraid, [trim]- s. n. <zeldz.>. Acht
stepartsje brea; een achtste roggebrood 
(van 5/8 kg.). - , braid. 

'trimmer, s. m. , --> tremmer. 
trinnen, - , trien. 
trins, [trIn(t)s] s.f., trinze [trln(d)za]. Trins; 

tren , lus. - , luts, ooftrinzje, trees. 
trip, [trIp] s. m., -s. Trip; trip, rei s, tocht. 



tryp 

In - met je , een trip maken. 
tryp, [trip] s.n. & s.m. Tryp; trijp , fluweel

achtig weefsel van wol (inz. voor meu
belbekleding). 

'trypen, [tripan] adj . Tripen ; trijpen (van 
tr ijp gemaakt ; met trijp bekleed). 

'trypentraap, [tripantra:p] s.f. , tlypen
trapen. Slodsem, slodske; slodderkous, 
sloddervos. It is in aud -, zij is een oude 
slodderkous, sloddervos. ' slo~ebak. 

'trippe, [trIpa] v. , triple, tript. Tripkje: 
trippen , trippelen. ---+ Irippelje. 

'trippelje, [tripalja] v. , trippele , trippele. 
Trippelje; trippelen. 'Irippe . 

try st, [trist] adj. , -er, -SI. Tryst; o·iest. 
'trystens, [tristan(t)s] s.m. Trystens; tri est

heid. 
troch, [trox] prep. & adv. 1. Troch ; door. 

Hy kin ieuwren - de dune slValkje, hij kan 
uren door de dujnen zwerven. I! gaffe 
ne es ging it hele darp -, het grote nieuw 
ging het hele dorp door. - it eksamen 
komme, door het examen komen , voor 
het examen slagen. Der sifte fale krieulV
den - dit iiten, er zi tten veel kruiden door 
dit eten, dit eten is met veel kruiden ver
mengd. As in Fries eilanders praat, shipt 
der lVal 'reis in Friesken klank -, als een 
Fries Schiermonnikoogs spreekt, glipt er 
wel eens een Friese klank door, dan 
wordt het Schiermonnikoogs wel eens 
met Friese klanken vermengd. - de 
drûchte binne de b/ome fenvylked, door, 
ten gevolge van de droogte zijn de bloe
men verwelkt, verlept. Dat komt - ... , dat 
komt door ... , dat wordt veroorzaakt door 
... In stok, op111oke t roch ... , een dich t
stuk, opgesteld door .. . - , fan . Do heste 
dy - him beprate latten, je hebt je door 
hem laten bepraten, overhalen. Hy lVie 
f erbaand - de lViin en de son, hij was 
verbrand door de wind en de zon . - hes 
(to) werkjen is er ryk wezzen, door, door 
mjddel van hard (te) werken is hij rijk 
geworden. 2. <zeldz.> by .. . lans ; langs 
(m.b.t. paden en wegen). - , by .. . -, 
lau/ts . - in eeulVren IVoai , langs een 
andere weg. - de paiden, langs de paden . 
Hy komt hier gau 'reis -, hij komt hier 
dikwijls, vaak langs. # EeulVnder ... -, ---+ 
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eeulVnder. TlVisken ... -, ---+ twisken. By 
. .. -, langs ... (inz. m.b.r. het gaan langs 
een pad, weg). By it paid, de waai, de 
dyk - rone, langs het pad, de weg, de zee
dijk lopen. By de In/zen - gain, langs de 
huizen gaan. By stra~m - rone , langs het 
strand lopen . Wy roonden by de tjark
hafshege - 0/11 lVast aan, wij liepen langs 
de heg rondom het kerkhof op naar het 
westen. De reddingsbeut foer so ticht 
muchlik by it schip -, de reddingsboot 
voer zo dicht mogelijk langs het schip. 
De jûed schoffelen by ineeulVr -, de men
sen schuifelden langs elkaar (heen). Feur 
. .. -, voor .. . langs. Jà roonden f eur de 
huzen -, z ij lopen voor de huizen langs. 
De stollen stuegen op in riigefeur it bed
stee -, de stoelen stonden op een rij 
langs, voor de bestede. - ... hanne, door 
... (heen). - it slyk hanne baffelje, paazje, 
waadje, door het slijk waden. - de tiiden 
hanne, door de tijden heen. Troch ... yn, 
door .. . (naar binnen ). De bal role - de 
feurdaar yn, de bal rolde door de voor
deur (naar binnen). - ... ut, door ... (naar 
buiten). - , hus, kiize, tjaftel. Hy seich - it 
gles ut, hij keek door het raam (naar 
buiten). - ... lVazze, door ... (heen) zijn, 
geen ... meer hebben. ---+ kiize. - it jild 
lVazze, door zijn geld (heen) zijn, geen 
geld meer hebben. - ... retje, door .. . 
(heen) raken , een tekort aan ... beginnen 
te krijgen. - , hier. - it jild retje , door zijn 
geld heen raken , een tekort aan geld be
gin nen te krijgen. Al maar, altyd -, al 
maar door, steeds door, onafgebroken. 
onophoudelijk. - , stok, tried. - en - ... , 
door en door , heel erg ... - en - ferdue m , 
door en door, heel erg verdorven. - en -
seeuwn, door en door gezond, kernge
zond. - en -, door en door, heel goed. Ien 
- en - kinne , iemand door en door , heel 
goed kennen. Hy schome hi/11 - en -, hij 
schaamt zich door en door, heel erg. Gai 
maar mooi my -, ga maar met mij mee. 
Ik sil mooi dy - rone, ik zal met je mee 
lopen , ik loop met je mee. Der fan - gain, 
er vandoor gaan . Ien - hawwe, iemand 
door hebben, iemands (kwade) bedoelin
gen doorzien. War - hawwe, iets door 
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hebben (de (kwade) bedoelingen die men 
met iets heeft doorzien ; iets begrijpen, 
doorzien en er daardoor mee om weten te 
gaan). len, lVat - kreje, iemand, iets door 
krijgen, iemands, iets begin nen te door
zien . ' hus, middel. 

troch, s. f. , --> trooch . 
' trochbieuwrkje, v. Trochbuorkje; door

gaan, voortgaan (met zijn bezigheden). 
Hy bieulVrke maar stil wat troch, hij gaat 
maar stilletjes door, voort (met zijn be
zigheden ). EI! 50 bieulV/-ke it maar troch, 
en zo sleept de zaak zich maar voort. 

'trochbyte, onregelm. v. Trochbite: door
bijten. 

'trochbledderje, v. Trochblêdzje; doorbla
deren. In bûek -, een boek doorbladeren. 

'trochbraak, -lbra:k] s.m. , -braken. Troch
braak; doorbraak. 

'trochbrakke, onregelm. v. Troch brekke; 
doorbreken, in twee delen gebroken wor
den. De dyk briek troch, de (zee)dijk 
brak door. 

' trochbringe, onregelm.v. Trochbringe; 
doorbrengen . 1. besteden (van tijd). Wy 
hewlVe de fekansje op it ei/aun troch
bracht, wij hebben onze vakantie op 
Schiermonni koog doorgebracht. 2. er
door brengen , verkwisten. - , bringe. Hy 
hie der al syn jild trochbracht, hij had 
daar al zijn geld doorgebracht , verkwist. 

' trochbuge, v. Trochbûge; doorbuigen . 
troch'dat, conj . (onderschikkend). Meidat, 

trochdat; doordat. - , omdat. 
' trochdrieuwe, st. v. Trochdriuwe; door

drijven . Dyn sin -, zijn zin doordrij ven. 
'trochdringe, st. v. Trochkringe; doordrin

gen. Dà aist drang it tat ûs troch, toen 
pas drong het tot ons door, toen pas be
seften wij het ten volle. 

'trochdrooie, v. Trochdraaie; doordraaien. 
'trochfaart, s. m. Trochfeart ; doorvaart. 
'trochfuer, -[fü.ar] s.m. Trochfier; door-

voer. 
' trochfuere, v. Trochfiere; doorvoeren. 
'trochgain, onregelm.v. Trochgean ; door

gaan. So sûe ik wal ieulVren - kinne, zo 
zou ik wel uren door kunn en gaan (ik 
heb nl. stof genoeg). As it so trochgie, 
dan ... , als het zo doorgaat, als er niets 

trochkratse 

verandert, dan ... 'Dat docht der aik net 
to', g ing er troch, "Dat doet er ook niet 
toe" , vervolgde hij . Gai 50 troch!, ga zo 
door !, prima! , uitstekend! ... en gai 50 
maar troch, ... en ga zo maar door, ... en
zovoort. # - feu r, doorgaan, gehouden 
worden voor. - mooi, doorgaan, voort
gaa n met. - op ... , doorgaan op ... , ... als 
uitgangspun t voor verdere beschouwin
gen nemen. 

'trochgains, -[gain (t)s] adv. <zeldz.>. 
Trochgeans, trochstrings; doorgaans, ge
woonlijk, meestal, in de regel. --> ge
lVeunliks, maistal, reeeh, regel. 

'trochgong, s.m. <Fr.:> Trochgong. 1. 
doorgang. In nauwen -, een nauwe 
doorgang. 2. stoelgang. # Yll 'e - lVazze, 
buikloop, diarree hebben. --> poeperee, 
schyteree, snelle, trochron. 

troch'greeuwnje, -[gn: .!.lnja] v. *, troch
greeulVne, trochgreeuwne . Bedjipje, be
fi emje; doorgronden. 

'trochgreud, -[grö:t] adj. In: - spak, <Fr. > 
trochgroeid spek; doorregen, doorwassen 
spek, spek met laagjes vlees erdoor. 

'trochhelje, onregelm.v. Trochhelje; door
halen, schrappen (van een naam op een 
lijst). 

'trochineeuwr, adv. Trochinoar; door el
kaar, dooreen. - hanne, door elkaar heen, 
dooreen. 

'trochjaan, onregelm. v. Troch jaan ; door
geven. 

'trochjietje, v. Trochljochtsje; doorlichten . 
' trochkomme, onregelm. v. Troch kom me; 

doorkomen . De son koom even troch, de 
zon kwam even door, de zon brak even 
door de wolken, de mi st. De êve, jlued 
komt troch, het wordt eb, vloed. ft tee 
komt troch, het is opkomend tij , het 
wordt vloed. # Der is gin -n oon, er is 
geen doorkomen aan (de (tussen)stof is 
ondoordringbaar; de men igte is zo dicht 
dat men zich er geen weg door kan ba
nen : er ligt nog zoveel werk dat er geen 
einde aan lijkt te komen ; dit boek, stuk is 
zo taai geschreven dat het bijna onlees
baar is). 

'trochkratse; ' trochschratse; v. Troch
(s)krasse; doorschrappen. 
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'trochleze, onregelm. v. Trochlizze; door
liggen , huidwonden krijgen door lang
durig op bed te liggen. 

'trochlöze, st. v. Trochlêze; doorlezen . In 
brief, stok -, een bri ef, stuk doorlezen. 

'trochlUkke, (omegelm.)v. Trochlûke; door
trekken. 

'trochnooie, v. Trochnaaie; doornaaien , door 
iets heen naaien . In trochnooid takken, 
een gestikte deken. 

'trochreis, s.m. Trochreis; doorreis. # Op -
\Vazze, op doorrei s zijn. 

'trochreizje, v. Trochreizgje; doorreizen. 
'trochreker, -[re:ker] s.m. , os. Trochsmo

ker, trochroker; doorroker, bepaald soort 
tabakspijp. 

'trochriide, onregelm.v. Trochride; door
rijden. 

'trochron, s.m. Trochrin ; door loop. # YII. 'e 
- \Vazze, <Fr.> yn 'e loop wêze; buikloop, 
diarree hebben. -> poeperee, schyteree, 
snelle, trochgong. 

'trochrone, v. Trochrinne; doorlopen. It 
begint him troch ta ronen, het begint 
hem door te lopen, hij begint te malen. 

'trochsakje, v. Trochsakje; doorzakken. 
'trochsatte, v. Trochsette; doorzetten. 
'trochsatter, -[sater] s. m., os. Trochsetter ; 

doorzetter. 
'trochschymerje, v. In : Wat - liete, iets 

laten doorschemeren, iets in bedekte ter
men kenbaar maken. 

troch'schynend, -[sxinent] adj. Trochski
nend, trochskinich ; doorschijnend . - pa
pier, doorschijnend papier. 

'trochschratse, V., - } trochkratse . 
'trochschrippe, v. Trochskrippe; hard, ij

verig, met noeste vlijt doorwerken. Wy 
hewwe de hele mone trochschript, wij 
hebben de hele ochtend hard dOOI'ge
werkt. 

'trochsicht, -[slxt] s.n. Trochsjoch ; door
zicht. 

troch'sichtich, -[sIxtex] adj . Trochsich
tich ; doorzich tig. 

'trochsikje, onregelm.v. , sacht u'och, 
trochsacht. Troch ykje; doorzoeken , 
overal zoekend doorlopen. 

'trochsjain, onregelm. v. , seich troch, 
trochsyn. Trochsjen; doorzien , door-
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kijken , doorlezen . là seigen it stok nach 
even troch, zij keken , zagen , lazen het 
tuk nog even door. 

troch'sjain, onregelm.v. *, trochseich, troch
syn. Bedjipje, befiemje; doorzien , door
gronden . God trochsjocht us hets , God 
doorziet, doorgrondt ons hart. 

'trochsjotte, onregelm. v. Trochsjitte; door
schieten , in het zaad schieten . De sypels 
binne trochschatten, de uien zijn door
geschoten. 

'trochslaan, onregelm.v. Trochslaan; door
slaan . De schaalje slacht troch, de 
balans slaat door, helt over naar de zijde 
van het grootste gewicht. De sekering, 
stop is trochslooin, de zekering, stop is 
doorgeslagen (t.g .v. kortsluiting). De 
mieu\Vre slacht fI-o ch, de muur slaat 
door, laat vocht door. 

'trochslach, -[slax] S.I11 . , -slaggen -[sla
gen] . Trochslach ; doorslag. In - fan in 
brief, een doorslag van een brief, een met 
behulp van carbonpapier gemaakte kopie 
van een brief. # De - jaan, de doorslag 
geven, beslissend zijn . 

'trochsliepe, omegelm.v. Trochsliepe; door
slapen. 

'trochslokke, v. Trochslokke; doorslikken. 
-> slokke. 

'trochsneje, v. Trochsnije; doorsnijden. 
troch'stain, omegelm.v. Trochstean; door

staan, verduren. 
'trochstappe, v. Trochstappe; doorstappen, 

stevig doorlopen. 
'trochstreekje, -[stre:kje] v. <zeldz.>, 

streke troch, trochstreke. Trochstreekje; 
doorstrepen, een streep halen door. -> 

trochstreepje. 
'trochstreepje, v. Trochstreekje; doorstre

pen , een treep halen door. - } troch
streekje. 

'trochsruelje, v. Stuolje; stoelen, uitstoe
len , breed uitgroeien (van planten) . De 
plant stuele maar troch, de plant groeit 
breed uit. -> stLielje, futstLielje, LitstLiefje . 

'trochtaaste, v. Trochpakke; doortasten, 
(een zaak) met kracht aanvatten . 

'trochtacht, s.m. Trochtocht; doortocht. # 
Op - wazze, op doortocht zijn . 

troch'tacht, adj . Trochtocht; doordacht, 
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weloverwogen. 
'trochteelje, v. Trochteelje; voorttelen. # 

Dat tele der maar troch , het is daar bij 
de konijnen af (gezegd van een echtpaar 
dat heel veel kinderen krijgt). -+ kniin, 
teelje. 

troch 'traped, -[tra:pet] adj . Trochtrape; 
doortrapt, sluw, gemeen. 

'trochwiet, adj. Trochwiet; doornat, druip
nat, kJ etsnat. -e klaine, doornatte kl eren. 
# - fan swit wazze, helemaa l nat van het 
zweet zijn , erg bezweet zijn . -+ dweil, 
fa l, f erpuezje, dongtrochwiet, druptroch
wier, kletstrochwiet, kwatstrochwiet, 
streeuwntfrochwiet. 

troef, [trufJ s.m. (veelal zonder art.) , troe
ven [truven]. Troef; troef. Jà hie ale 
troeven, zij had alle troeven , troefkaar
ten. Klaiver, hetsen, rutten, schoppen is 
-, kJaver, harten , ruiten, schoppen is 
troef. 

' troefkaart, s. m. Troefkaart; troefkaart. 
troep, [trup] s.m., -en. Troep; troep. In -

soldaten, een troep soldaten. In fenvyl
derden -, een verwilderde boel , troep. 

' troffel, [trofel] s.m., -s. Troffel ; troffel 
(metselaarsgereedschap ). 

trof 1, [troft] s. m. <zeldz.>, -en. Heap; 
hoop, bult, stapel (vrijwel uitsluitend 
voorkomend in de vaste verbinding yn 
troften) . # It hai leit yn -en op it laun, het 
hooi ligt in hopen op het land. -+ haipe. 
It kuern s fie yn -en op it laun , het graan, 
koren staat in schoven , garven op het 
land. -+ bjaun, schove. 

'trofte, [trofte] v., troftte, troft. Stampe; 
stampen , de voeten tijdens het lopen met 
kracht neerzetten (zodat het luid klinkt). 
Wy heersden de ben troch de huzen -n, 
wij hoorden de kinderen door de steeg 
stampen. De fotten trofte op 'e miet fan 
'e mesyk, de voeten stampen op de maat 
van de muziek. De troftende hynjers, de 
stampende paarden. -+ stampe. 

' trofte , [trof te] v. <zeldz.>, troftte, troft· 
Prottelje; pruttelen , zacht borrelend ko
ken. De kofje stuech op it jiet tà -n, de 
koffie stond op het lichtje te pruttelen. -+ 

protse, prottelje, stinne. 
troge, - , troch. 

trooidelich 

trom, [trom] s.f. , trome [tro:me]. Tromrne 
(in bet. 1), tromp (in bet. 2); trommel. 1. 
bepaald slaginstrument. De - slaan, de 
trommel slaan, roeren. ' tromslaan. De 
lytj en de gor -, de kleine en de grote 
trommel. 2. blikken , vierkante, afslui t
bare doos voor het bewaren van brood, 
beschuit, koek e.d. -+ lyJ. 

'trombole, s. m. Boffert ; ketelkoek, trom
melkoek. - , baktebole. 

trome, - , trom. 
'trommeItlies, [tromel]- s.n . Tromrneflues; 

trommel vi ies. 
'trommelrem, [tromel]- s. m. Trommel

rem ; trommelrem. 
trom'pet, [tromp1:t] s. m., -ten. Trompet; 

trompet. 
trom'petterje, [tromp1:terje] v., trompet

tere, trompettere. Trompetterje, trompet
sje; trompetteren , trompetten. 

'tromslaan, onregelm.v. Tromslaan; trom
melen , trommen , op de trom slaan. - , 
trom. 

'tromslach, s.m. Tromslach; trommelslag, 
tromslag. 

'tromslager, -[sla:ger] s. m., -s. Tromslag
ger ; trommelslager, tromslager, tamboer. 

'tromstook, s. m. Tromstök; trommelstok. 
-+ fuet. 

trooch, [tro:x] s.f. , troge [tro:ge]; troch, 
[trox] s.f. , troge [tro:ge] , trogge [troge]. 
Tröch; trog, rechthoekige etensbak voor 
dieren (inz. voor varkens). 

'troochdeksel, s.n. Tröchslid; deksel voor 
op de trog. 

trooi, [tro:i] num. & s. m., -en. Trije; dri e. 
Om - ieuwre, om dri e uur. In meujen -, 
meuje -en schrieuwe, een mooie drie, 
mooie drieën schrijven. # Fiif menûtfen 
feur, nooi trooien, vijf minuten voor, 
over drie. It is by, feur, ieuwr, nooi, tjin 
trooien, het is bij , voor, over, na, tegen 
drieën. Mooi ûs, jimme, har tl·ooien, met 
z' n dri eën. Yn trooien, in drieën, in drie 
(min of meer gelijke) stukken. -+ ien, 
tredde. 

trooidelich, adj . Trijedielich ; driedelig. In 
trooidelich ['tro: i de:lex] pak, een driede
lig pak, kostuum. Dat pak is trooidelich 
[tro: i'de:lex] , dat pak, kostuum is dri e-
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delig. 
trooien, ' trooi. 
' trooihuek, s.m. Trijehoek; driehoek. ..... 

Inieke. 
' trooikaunt; trooi 'kauntich, -[ka. \;Inta x]; 

adj . Trijekant(ich): driekant, driekantig, 
met drie kanten of zijden. /1/ tJ'ooi
kaunt(ig)en steek, een driekant(ig)e 
steek. 

trooi 'kauntich, adj. , ..... trooikaunt. 
'trooiling, [tro.i lll)] s.m., -en. Trijeling; 

drieling. 
'trooimaster, -[mastar] s.m. , -s. Trijemês

ter; driemaster, schip met drie masten. 
'trooipits, -[pIts] adj . (a lleen in verbind in g 

met een zelfsta ndig naamwoord). Trije
pits; driepits. In - gasstel, pytrumstel, een 
driepits gasstel, petroleum tel. 

'trooipitter, -[pItar] s. m., -s. Trijepitter; 
dri epitter, gas- of petroleumstel met drie 
pitten. 

'trooischieuwsblak, [tro.i sxi.\;Iz]- s.n . Trij
edûbeld blok; drieschjjfsblok, dri edubbe
le katrol , katrol met drie schijven. ..... 
blak, schieuw. 

'trooispan, s.n. Trijespan; driespan . 
'trooisprong, s. m. Trijesprong; driesprong. 
trooistimmich, adj. Trijestimmich; dri e-

stemmig. In trooistimmich ['tro: i stImax] 
liet, een driestemmig li ed. Dit liet is 
trooistimmich [tro: i 'stImax] , dit li ed is 
driestemmig. 

'trooital, s. n. Trijetal ; drietal. 
'trooityns, -[tin (t)s] adj . (alleen in verbin 

ding met een zelfstandig naamwoord). 
Trijetine, trijetinich ; dri etandig. /n - fork, 
greep, een drietandige vork, riek. 

tros, [tros] s.m. & s.f. , -sen (als s. m.), -se 
(als s.f.). Strus (in bet. 1), tros(se) (in bet. 
2); tros. 1. bepaald soort aarvormige 
bloeiwijze; bundel vruchten die uit zo'n 
bloeiwijze ontstaat. /n - drûven, beie, een 
tros druiven , bessen. 2. uit drie of vier 
strengen gevlochten dik touw. 

trots, [trots]; trats, [trats] <zeldz.>; s. m. 
Grutsken s; trots (alleen voorkomend in 
de vaste verbinding hierna). # De - fan ... 
wazze, de trots van ... zijn . De - fan 'e 
famylje wazze, de trots van de fam ilie 
zij n, diegene zijn op wie de hele fam ilie 
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trots is. De dune bil/./Ie de - fan it eilaLl/7 , 
de duinen zijn de trots van Schiermon
nikoog. ' gretskens. 

'tsjynge, [tsjilJa] v., tsjyngde, tsjyngd. Tsjyn
ge; tjingen , het geluid van een bekken
slag geven . 

'tubak, s. m., - , twubak. 
tuch, [Wx] ; tuuch, [tü :x] <zeldz.>; s.n . 

Tuch , ark (all een in bet. 3); tuig. 1. tui
gage, al wat tot de optuig ing van een 
schip behoort. 2. al de riemen en koorden 
waarmee een trek- of lastdier voor zijn 
specifieke taak wordt uitgerust. 3. toestel, 
gerei , gezamenlijke werktuigen of onder
delen nodig om iets te verrichten (in deze 
bet. vrij wel uitslui tend voorkomend als 
tweede I id van een samenstelling, zie: 
fisktuch, f1ychtuch, fortuch, fûertuch , 'y 
tûch, sintuch, spyltûch, werktuch). # De 
bûef yn it - haw\lle, bezig zijn alles klaar, 
in orde te maken ; ook voor: alles klaar, 
in orde hebben. 

ruch, [rüx]; tuuch, [tü:x] <zeldz.> ; s.n. 
<Fr. :> Tuch. J. onkruid . - , eeuwn
krieuwd, eeuwntuch. 2. stof, licht en 
droog vuil. ..... staf, tûchblikjen. 3. tuig, 
slecht volk. # - fan 'e richel, tuig van de 
richel, slecht volk. 

'tuchblikjen; 'ruchfegersblikjen, -[fe:
ga(r)z]-; s. n. TuchblikGe); stofblik, vuil-
ni sblik. blikjen, foo ier. 

'tuchfegersblikjen, s. n., ..... tuchblikjen. 
tucht, [töxt] s.m. Tucht; tucht. 
'tuchthUs; 'tichthUs, [tIxt]- <zeldz.>; s.n . 

Tichthus; tuchthuis. 
'tuchtiging, [töxtagl!J] s.m., -en. Tuchti

ging; tuchtiging. 
'tuchtigje, [töxtagja] v., tuchtige, tuchtige. 

Tuchtigje; tuchtigen . 
'tuchtschuele, s.m. TuchtskoalIe; tucht

school. 
hIef, [W.af] s. m., tueven [tü.avan). Tûfe; 

pluk. /n - gos, hai, hier, een pluk gras, 
hooi , haar. /n - mos, een plukje, handje
vol mos ...... tope. 

tuel , [W .al ] s. n. Oanspielsel ; veek, door de 
vloed meegevoerde planten, inz. zeewier, 
die bij eb op de vloedlijn achterblijven. 
jluedmûes. 

'tueie, [W .ala] ; 'toeie, [tu.ala] ; 'tole, [to:-
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la]: s. m. <zeldz.>, -11. Tuolle; melkstoel
tje (op één poot). --> schammel. 

'tuelfde, num . & S., - ) tuelf te. 
' tuelfte, [tü. alfta]; 'tuelfde, [tü.al vda] ; 

num. & S. , -no Tolfte, tolfde; twaalfde. 
' tuelve, [tü.alva] num ., -11 . Tolve; twaalf. It 

is - ieuwre, het is twaa lf uur. De - apos
tels, dissypels, stwnmell fa n Israël, de 
twaalf apostelen, di scipelen, stammen 
van Israël. # ft lieuwdt -, it Ii euwdt fan 
tûelven .... , de klok luidt omdat het 
twaa lf uur is (en daarmee tijd om het 
(land)werk te onderbreken voor het mid
dagmaal). Trooi menutten f eur, /looi 
tuelven, drie minuten voor, over twaalf. 
Ir is by, f eur, ieuwr, naai, rjin tuelven, 
het is bij , voor, over, na, tegen twaalven. 
Mooi us, jimme, har tuelven, met z'n 
twaalven. 

tuelven, --> tuelve. 
hIer, [tü .ar] s. f. , -eo Toer; toren. De kOven 

kringje om 'e -, de meeuwen cirkelen om 
de (kerk)toren. In spits -, een spitse 
toren. De -, de vuurtoren (van Schier
monnikoog). --> fjue r, fjûertûer, jiet. Fan 
'e - oof wie il gued tà sjain, vanaf de 
vuurtoren was het goed te zien. # In -
sukker, een grote, stompe, met blauw pa
pier omwikkelde kegel rietsuiker (in wel
ke vorm dit vroeger werd afgeleverd). 

' tuerebeeuw, s.m. Tuorrebou; torenbouw. 
' tuereheich, adj. Sa heech as in toer; to

renhoog. 
' tuerejiet, S. I1. Toersljocht ; vu urtoren li cht. 
tuerejiets 'flits, s.m. Flits fa n it toersljocht ; 

fl its van het vuurtorenlicht. 
' tuerekjak, s.f. Toerskiok; torenklok. - ) 

tjarkklak. 
' tuerepaid, s.n. 1. Tsjerkhofspaad; pad rond

om het kerkhof (en daarmee rondom 
kerk en toren). 2. toerspaad; pad naar de 
vuurtoren. 

' tuerespits, s. m. Toerspits; torenspi ts. 
'tuereswaalje, s.m. Toerswel; torenzwa

luw, gierzwaluw. --> tongerswaalje. 
'tuer ewachter, s.m. Toerwachter ; toren

wachter. 
' tUeve, [tü .ava] V., tuefde, tuefd; 'tuevje, 

[tü.avja] v. <zeldz.>, tueve, tueve; ' tuuv
je, [tü:vja] v. <zeldz.>, tuve, tuve. Toev-

tósbringe 

je, tövje: toeven, (ver)blijven. Op it ei
laun is it heerlik -n, op Schiermonnikoog 
is het heerlijk (ver)toeven. Tuef in amme
ree, vertoef nog wat, blijf nog even . Tuef 
in ammeree en praat in piipfo l, blijf nog 
gezel lig wat keuvelen. Tuef in ammeree 
en reek in piipfol, blijf nog even en rook 
nog een pijp tabak. 

'tuevje, v., ) tueve. 
' tuge, [tü :ga] v., tûgde, lugd. Tuge; tuigen, 

optuigen. - ) opluge. 
' tujas, [tüj as] s. m. t. Kwispe(l)doar ; kwis

pedoor (vervaardigd van een stuk schors 
van de thuja). --> h vispeldeur. 

tUk, [tük] adj . In : - op .. wazze, tuk, verzot 
op ... zijn . --> ful, j eeuwn, jil, mal, sjocht, 
wyld. 

'tuBe, [tül a] s. m. Tule; tule, doorzichtig 
garen weefsel met fij ne mazen. 

'tUllen, [tülan] adj . Tulen; tulen, van tule 
gemaakt. -e gedynen, <Fr.> tulene ger
dinen; tulen gordijnen. 

tulp, [tölp] s. m. & s.f. , -en (als s. m.), -e 
(als s.f.). Tulp; tulp. 

'tulpebol, [tölpa]- s.m. Tulpebol; tulpen
bol. 

'tUmmelje, [tümalja] v., lummele, tumme
Ie. Tommelje, tûmelje; tuimelen, buite
len, hals over kop vallen. --> trieuwzelje. 

'tunnel , [töna l] s. m., -s. Tunnel; tunnel. 
tós, [tüs] s.n. Thós; thuis, pl aats waar men 

thui s is. Us -, ons thui s, ons ouderlijk 
huis. Us eeuwich -, ons eeuwig tehui s, 
~het hiern amaals, de hemel. --> tàhus. 

tós, [tüs] adv. & adj . Thós; thuis. Wy sliepe 
it j eeuwst -, wij slapen het liefst th ui s, in 
ons eigen huis. Hy wene nach -, hij 
woont nog thuis, nog bij zij n ouders. # 
By ien -, bij iemand thuis, bij iemand aan 
huis. Nach by mem - wazze, nog bij moe
der thui s wonen, nog bij zijn ouders wo
nen. Hier af der - wazze, ergens thuis, op 
zij n gemak zij n. Dy hier af der - fe le, 
zich ergens thuis, op zijn gemak voelen. 
Gued yn ... - wazze, goed in .. . th uis zij n, 
veel val1 ... weten. 

' tósbesorgje, v. Thósbesoargje; thui sbezor
gen. 

'tósblieuwe, st. v. Thósbli uwe; thuisblijven. 
' tósbringe,onregelm.v. Thósbringe; th uis-



tusfront 

brengen. # len, wat net - kinne, iemand, 
iets niet th uis kunnen brengen, niet kun
nen plaatsen . 

'tUsfront, s. n. Thusfront ; thuisfront. 
'tUshaude, st. v. Thushälde; thuishouden. 

De hcnme -, zijn handen thuishouden, 
niets aanraken. De haune net - kinne, 
zijn handen niet thuis kunnen houden, 
handtastelijk worden. 

'tUshaven, s.m. Thushaven; thui shaven. 
'tUshelje, onregelm.v. Thushelje: thuisha

len. 
'tUshere, v. Thusheare; thui shoren. 
'tUskomme, onregelm .v. Thuskomme; 

thui skomen . # Mooi ... -, met ... thuis
komen, ... mee naar huis brengen . 

'tUskomst, s. m. Thuskomst; thuiskomst. 
'tUskreje, onregelm . v. Thuskrije; thui skrij

gen. - ) streek, trek. 
'tUsreis, s.m. Thusreis; thuisreis. 
'tUswedstryd, s. m. Thuswedstryd; thui s

wedstrijd. 
'tUswerk, s.n. Thuswurk; thuiswerk. 
tut, [tüt] s.m. , -ten. Tut; kus, zoen . In tjok-

ken -, een dikke kus, zoen . smok, suen. 
tut, [tüt] s. m., -ten. <Fr. :> Tute.I. tuit, 

pijp aan een (gesloten) kan, ketel of trek
pot waardoor men schenkt. - ) !jattel, 
tjatteltut, trien. 2. <zeldz.> naaf (van een 
wiel). - ) naaf 3. in : Trienen mooi -ten 
kl)'te, tranen met tuiten huilen . 

t6te(ste), tutje. 
'tutje, [tütja] v. , ik tutje, db tutteste, db 

tuteste [tü:tasta] <zeldz.>, hy tutte, hy 
tu te [tü:ta] <zeldz.>, wy, j e, jimme, jà 
tutje; tufte, tute [tü:ta] <zeldz.>; tutte, 
tu te [tü :ta] <zeldz.>. Tutsje; kussen, zoe
nen . -> suene. 

'tUtje, [tütja] v. , ik tutje, db tuteste [tü :
tasta] , hy tute [tü :ta] , wy, j e, j imme, jà 
tutje; tUle, uite; 'tuut je, [tü :tja] v. 
<zeldz.>, tute, tute. Toetsje; tuiten (tot 
een tuÜ maken; een tuit vormen). 

'tutlamp, s.f. Tutl ampe; tuitlamp. -> snut
lamp. 

'tutten, [tütan] s. In : Fan - nach. blazen 
wyte, van toeten noch blazen weten, vol
komen onkundig zijn, van ni ets weten 
(m.b.t. de een of andere zaak). 

tuuch, s.n ., -> tuch. 

'tuut je, v. , - ) tutje . 
'tuuvje, v. , - ) tueve. 
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twa, [t kl a:] num. & s. m. , -en. Twa; twee. It 
is - ieuwre, het is twee uur. In meujen -, 
meuje -en schrieuwe, een mooie twee, 
mooie tweeën schrij ven. # Trooi 
menûtten f eur, naai (wa en, drie minuten 
voor, over twee. It is by, f eur, ieuwr, 
naai, tjin twaen, het is bij , voor, over, na, 
tegen tweeën. Mooi us, j imme, har 
twaen, met z'n tweeën, met z'n beiden. 
beide, tbgaire. Wy, us, jimme twaen, wij , 
ons, jullie tweeën. Yn twaen, in tweeën, 
in twee (min of meer gelijke) stukken. - ) 
poche. Die -, all e twee, all ebeide. -> ble
beide. Har ben win j e bie - nach op it ei
laun, haar kinderen wonen alle twee, 
all ebeide nog op Schiermonnikoog. -> 

ien, twyling, twubak. 
'twade, [tkla:da] num. & s. , -no Twadde; 

tweede. 
'twadehauns, -[ha.kln (t)s] adj. Twadde

häns(k); tweedehands. -> hailslyten. 
twadelich, adj . Twadielich ; tweedelig. In 

twade/ich ['tkla:de: lax] werk, een twee
delig werk. Dit werk is twadelich [tkla: '
de:lax], dit werk is tweedelig. 

'twadonker; 'twaidonker, [tklaj]- <zeldz.>; 
'twaidonkeren, [t!claldoIJkaran] <zeldz.>; 
s. n. Twiljocht; schemer, schemering, a
vondschemer, avondschemering. Yn it -, 
in de schemer(ing), avondschemer(ing). 
-> schymer, sch.ymering. 

'twadracht, -[draxt] s. m. Twadracht, twa-
riedichheid ; tweedracht. 

twaen, -> twa. 
'twaidonker, s.n., -> twadonker. 
'twaidonkeren, s. n., - ) twadonker. 
'twamansbed, s.n . Twapersoansbêd; twee-

persoonsbed. 
'twamanslakken, s. n. Twapersoanslekken; 

tweepersoon slaken . 
'twamaster, -[mastar] s. m., -s. Twamêster ; 

tweemaster, schip met twee masten. 
twang, [l!cl fuJ] s.m. Twang; dwang. # Eeuwn

der -, onder dwang. 
twang(en), -> twinge. 
'twangmiddel, s.n. Twangmiddel; dwang

middel. 
'twapits, -[pIts] adj. (alleen in verbinding 



603 

met een zelfstandig naamwoord). Twa
pits ; tweepits. In - gasstel, pytrulI1stel, 
een tweepits gasstel , petroleumstel. 

' twapitter, -[pItar] s.m., -s. Twapitter; twee
pitter, gas- of petroleumstel met twee 
pitten. 

' twaschieuwsblak, [t!clasxi.!clz]- s.n. Dûbeld 
blok; tweeschijfsblok, dubbele katrol , ka
trol met twee schijven. - , blak, schieuw. 

twa'slachtich, -[slaxtax] adj. Twaslach-
tich ; tweeslachtig. 

' twaspan, s.n . Twaspan ; tweespan. 
'twasprong, s. m. Twasprong; tweesprong. 
twastimmich, adj. Twastimmich ; twee-

stemmi g. In twastill1mich ['tlIa: stlmax] 
liet, een tweestemmig lied. Dit liet is twa
stimmich [t!cla: 's tlmax] , dit li ed is twee
stemmig. 

'twastryd, s.m. Twastriid; tweestrijd . # Yn 
- stain, in tweestrijd staan . 

'twatal, s.n. Twatal ; tweetal. 
'twatyns, -[tin(t)s] adj. (alleen in verbin

ding met een zelfstandig naamwoord). 
Twatine, twatinich ; tweetandig. In - fork , 
een tweetandige vork. 

twêre(ste), --> tweTje. 
'twerje, [tlIErja] v. , ik twe/je, do rwêreste 

[t!clE:rasta] , hy twêre [t!clE :ra] , wy, j e, jim
me, jà twerje; twêre , twêre . Twirje; dwar
relen , wervelen ; ook voor: wapperen. De 
wiin twêre, de wind dwarrelt , wervelt, er 
waait een dwarrelwind, wervelwind. De 
halmen twerje, het helmgras staat te wie
gelen (in de wind). De schutteldûek twê
re aan 'e waasklyn, de vaatdoek wappert 
aan de waslijn. --> wapperje. De lammen 
twe/je mooi de stets , de lammeren slaan 
met hun staart. Twerjend jiet, zich on
gelijkmatig verspreidend licht (bijv. 
t.g. v. een flakkerende lichtbron). 

twesk, s.m. , -> twisk. 
twych, s.m. , - , twiich. 
' twydattel, [t!clidatal] adj. (a lleen als naam

woordelijk deel van het gezegde). Bol
bjirken , oerdwealsk; brooddronken , dar
tel , uitgelaten (zoa ls pubers kunnen zijn). 
- , braidkreumel, ieuwrjeeuwn, mûttel. 

'twyfel , [t!cl ifal]; 'twiivel, [tl!i :val] 
<zeldz.>; s.m. Twifel , twivel ; twijfel. 

twyfel'achtich ; twiivel'achtich, <zeldz.>; 

twyne 

-[axtax] adj. Twifeleftich , twiveleftich ; 
twijfelachtig. ' twyfe lich. 

'twyfelder, [t!clifaldar] ; 'twiivelder, [t!cl i:
valdar] <zeldz.>; s. m. , -s. Twifelder, twi
velder; twijfelaar. 1. iemand die twijfelt. 
2. bed dat het midden houdt tussen één
en tweepersoons. 

'twyfelich, [t!clifalax] ; ' twiivelich, [ryi :
va lax] <zeldz.>; adj . Twifelich, twive
lich ; twijfelachtig. ' twyfelachtich. 

'twyfelje, [t!clifalja] v. , nvyfele, nvyfele; 
'twiivelje, [t!cli:va1ja] v. <zeldz.>, nviive
Ie, nviivele. Twifelje, twivelje; twijfelen . 
# - aan, twijfelen aan. 

twiich, [t!cli:x] s. m. , twiigen [t!cli :gan] ; 
twych, [t!clix] s. m. <zeldz.>, tlViigen 
[t!cli:gan]. Twiich; twijg, (buigzaam) zij
takje. 

twiigen, - , nvych. 
'twiigje, [t!cli :gja] v. , nviige, nviige . Ut

rinne; uitbotten , uitlopen . De baim twii
ge, de boom bot uit, loopt uit. --> fut
nviigje, ûtbotte, utrone. 

'twiine, v. , -> nvyne. 
twiine(ste), --> nvynje. 
'twiivel, s.m. , --> tlVyfel. 
twiivel'achtich, adj. , - , nvyfelachtich. 
'twiivelder, s.m. , - , n'vyfelder. 
'twiivelich, adj. , - , n1l)ifelich. 
'twiivelje, v. , --> tl'vyfelje . 
'twylik, [ryilak] s.m. ..,. , -en. Sla(a)b; 

kwijllap, slab, slabbetje, morsdoekje voor 
kinderen. - , b vyldûek. 

'twyling, [t!cli1Iu] s.m., -en. Twilling; twee
ling. Jo het in - kriige, zij heeft een 
tweeling gekregen . Dat is in -, dat binne 
-en, dat is een tweeling, dat zijn twee
lingen. - , nva. 

'twylingben, s.n. Twillingbern ; tweeling
kind . 

'twylingbruer, s. m. Twillingbroer; twee
lingbroer. 

'twylingsoster, s.f. Twillingsuster; twee
lingzuster. 

'twyne, [t!clina] v. nvynde, nvynd; 'twiine, 
[t!cli:na] v. , nviinde, tlViind; 'twynje, 
[t!clinja] , v. , ik twynje, do nviineste [t!cli :
nasta] , hy twiine [t!cli:na], ~vy, je, jill1me, 
jà twynje; twiine , n,viine. Twine, twynje; 
twijnen , tweernen . Jen -, garen twijnen . 
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Twynd, nviind, tlviine(d) j en, getwijnd 
garen . 

'twinge, [tl.'llJa] st. v., nvang [~alJ] , tww/
gen [tl.'al)an] . Twinge; dwingen, pressen, 
nopen . ik liet my net -, ik laat me niet 
dwingen. Ben kinne sà -, kinderen kun 
nen zo dwi ngen, zo (sterk) aandringen 
om iets te krijgen . # i en - tà ... , iemand 
dwingen tot .. . 

twinge'ree, [t!;(Ll)are:] s.m . Twingerij: 
dwingerij , dwingelandij . 

'twingerich, [t!;( llJ arax] adj. Twingerich ; 
dwingerig. 

'twingnagel, -[na:gal] s.m., os. Twingneil , 
twingersbaas; dwingeland . 

'twynje, V., - } twyne. 
twink, [t1}llJk] s.m. Twinkeling; twinke

ling. Jà hie in - yll 'e eigen, zij had een 
twinkeling in haar ogen. 

'twinkje, [tl.'lIJkja] V., twinke , nvinke. 
Twinkelje; twinkelen. 

'twinter, [t!;(Lntar] s.m ., os. Twinter ; twen
ter, tweejarig di er. 

'twinter, adv. , - } hinter. 
'twintich, [tl.'Lntax] num. Tweintich ; twin

tig. # Yn 'e - wazze, in de twintig Uaar) 
zijn , tussen de twintig en dertig jaar oud 
zijn. Nooi de - rone, naar de twintig 
Uaar) lopen , bijna twintig jaar oud zijn . 
Mooi US, jimme, har n.vintigen, met z'n 
twin tigen. 

'twintichste, [tl.'Lntaxsta] num . & S., -no 
Tweintichste; twintigste. 

twintigen, - } tlvintich. 
'twintiger, [tl.'Intagar] s.m. & adj ., os. 

Tweintiger; twintiger. # De - jieren , 
<Fr.> de tweintiger jierren; de jaren 
twi ntig. 

'twirke, [tl.'hka] s.n . «Fr.), os. Sigentsje, 
twirke; koeltje, zachte, li chte wind. 
bleus, kûeltjen, suchjen. 

twisk, [t!;( lsk] ; twesk, [t!;( f:sk); s.m . ..... , -en. 
Tosk; tand, snijtand . -> kiize, taak. 

'twisken, [t1}Iskan] prep. & adv. Tusken; 
tussen. i t is - alven en tûelven, het is tus
sen elven en twaalven. i t ferschil - it 
aude en it neje, het verschil tussen het 
oude en het nieuwe. Hy smit der wal 'reis 
in Ingels wes -, hij gooit er wel eens een 
Engels woord tussen , hij gebruikt af en 
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toe een Engels woord. # - ... )'11 , tussen .. . 
in . - ... troch, tussen ... door. } klip, rii
gel, tlviskentroch. - ... ût, tussen ... ui t. - } 
knype. Dit blieuwt - tlS, dit blijft tussen 
ons, wij beiden houden dit strikt geheim. 
Der is wat - komd, er is iets tussen ge
komen , er doet zich iets voor dat de ge
plande gang van zaken onderbreekt. Wy 
stûegen tà praten en dà koom jà der yn
ienen -, wij stonden te praten en toen 
kwam zij er plotseling tussen, toen 
mengde zij zich plotseli ng (en onge
vraagd) in ons gesprek. } baim, beide, 
frees, heup, schip, spjald. 

'twiskendaar, s.f. Tuskendoar: tussendeur. 
'twiskendek, s.n. Tuskendek; tussendek. 
'twiskenhaundel, s. m. Tuskenhannel; tus-

senhandel. 
'twiskenkomst, s. m. Tuskenkomst; tussen

komst, bemiddeling, interventie. 
'twiskenJaach, S. I11 . Tuskenlaach; tussen

laag. 
'twiskenperseun, S. I11 . Tuskenpersoan ; tus

senpersoon. 
'twiskennimte, S. I11 . Tuskenromte: tussen

ruimte. 
'twiskensatsel, -[satsa l] s. n. , os. Tusken

setsel; tussenzetsel. 
'twiskenseurt, S.I11. Tuskenbeiden som·te; 

tussensoort. 
'twiskensin, s.m. Tuskensin ; tussenzin . 
'twiskenspil, s. n. Tuskenspul; tussenspel. 
'twiskentiid, s.m. Tuskentiid ; tussentijd . # 

Yn de -, in de tussen tijd , tussentijds. - } 
n-viskentiids. 

'twiskentiider, -[ti :dar] S.I11. , os. Fakan
sjehelp, faka nsjekrêft ; vakantiehulp, va
kantiekracht. Sommerdeis werkje der fo le 
-s op it eilmm, in de zomer werken er 
veel vakantiehulpen , vakantiekrach ten op 
Schierl11onnikoog (bijv. in de horeca). 

twisken'tiids, -[ti :ts] adv. Tuskentiid(s); 
tussentijds, in de tussentijd. - } n.visken
tiid. 

'twiskentiids, -[ti :ts] adj. Tuskentiidsk; 
tussentijds, geschiedend tussen twee vast
gestelde tijdstippen. -e ferkie zingell , tus
entijdse verkiezingen. In -en oonstel

ling, een tussentijdse aanstelling. 
twisken'troch, adv. Tuskentrocb; tussen-
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door, ertussendoor, tussen de bedrij ven 
door. - he f se har dyploma aik /lach hole, 
tussendoor heeft ze haar diploma ook 
nog gehaa ld . ' fwisken. 

twispel'tieuwrich, adj. , - , wispeltieulVrich. 
twist, [t\;l lst] s.m. <zeldz.> , -en. Skeel, 

spul ; twist, ruzie. -> rieuwzje, scheel, 
spil . 

'twóbak, [t\;lübak]; 'tubak, [tübakJ; s. m., 
-ken. Twi (e)bak; beschuit (vg\. Amelands 

twubakstrom 

t(w)ubek). - , bak, fj iinen, fwa. 
'twóbaksbree, s.m. Bakkenbrij ; besch uit

brij , beschuitpap. 
'twóbakskreumels, s. plur. Bakkrommen; 

besch ui tkruimels. 
'twóbaksmös, s.n. Twibaksmês; beschuit

mes. 
'twubakstrom, s.f. Baktromp, twibaks

tromp; beschuittrommel. 



u 
'uddens, [üden(t)s] pron.poss. Uzes, uders; 

van ons, de, het onze. Jimme \Vooin en -, 
jullie auto en die van ons, en de onze. 
Jimme Slraun en -, ju llie strand en dat 
van ons, en het onze. - is meujer, die, dat 
van ons is mooier, de, het onze is mooier. 
- bin ne meujer, die van ons, de onze zijn 
mooier. Oles \Val der slie, is -, alles wat 
daar staat, is van ons, is het onze. --> ûs. 

'uefening, [ü .efenltJ] S. I11 ., -en. Oefen ing; 
oefening. 

'uefenje, [ü.efenje] v., ûefene, ûefene. Oe
fenje; oefenen. 

uen, [ü .en] s.f. & S. I11 . <zeldz.>, -e (als 
s.f.) , -en (als s. m.). Une; oven; ook voor: 
kachel. --> kachel. 

uens'daar, s.f. Unsdoar; oven deur. 
uens'fluer, S. I11 . Unstlier ; oven vloer. 
'uere, [ü.ere] s. m., -no Oere; het bij eb 

droog vallende gedeelte van het wad 
langs de zeedijk. 

'uereswaalje, s.m. Ierdswel; oeverzwaluw. 
ues, [ü.es] s.f. & s.m. <zeldz.>, ueze [ü.e

ze] (als s.f.), ûezen [ü.ezen] (als s. m.). 
Oes; oog, onderdeel van een sluitl11iddel 
(bijv. in een dekkleed). - ) haik. 

'uester, [ü.ester] s. m., -s; 'oester, [uster] 
s.m. «Ned.), -s. Oester ; oester, bepaa ld 
eetbaar weekdier. 

UI, [ül] s.f. & s. m. <zeldz.>, ûlle (als s.f.), 
ûle [ü:le] (als s.f.) <zeldz.>, ûl/en (als 
s. m. ); 'UIIe, [üle] s.m. <zeldz.>, -no Ule; 
uil. --> H~)lS . 

ui , [ül] adv. In: - sjain, verbaasd (en ook 
een beetje verschrikt) kijken. 

lile, --> ûl. 
'UIebaim, S. I11 ., --> ullebaim. 
'UIebaJ, S. I11 ., - ) ûllebal. 
'UIebril , s. f. , --> ûllebril. 
'UIebues, s. n., - ) ûl/ebûes. 
'UIefeer, s. f. , - ) ûllefeer. 
'UIenast, s.n., - ) ûllenasl. 
'UIerup, S. I11 . , - ) ûllerup. 
'ulje, [ölje]; 'eulje, [ö: lje] : s. m. Oalje; olie. 

# Dal is, wie - op it .fJûer, dat is, was olie 
op het vuur, daar wordt, werd het nog 

erger van (m.b.t. het (op)laaien der harts
tochten). - op 'e golven smyte, olie op de 
golven werpen , het vuur der hartstochten 
temperen. Yn 'e - \Vazze, in de oli e zijn, 
dronken zijn. --> dom, saft . 

'u1jedom, adj. Oaljedom; oliedom. - ) dom, 
knap. 

'u1jefant, [öljefant] ; 'u1jefont, [öljefont] ; 
s. m. , -en. Oaljefant ; olifant. 

'u1jefarve, S.I11 . Oaljeferve; olieverf. 
' u1jefat, s. n. Oaljefet; olievat. 
'u1jefont, s. m., --> uljefant. 
'u1jejas, S. I11. Oaljejas; oliejas. 
'u1jekachel, s.m. Oaljekachel; oli ekachel. 
'u1jekantjen, s.n . Oaljekanne; oli ekan. 
'u1jekraan, s. m. & s. f. Oaljekraan ; olie-

kraan . 
'u1jekueke, s.m. Oaljekoek ; oliebol, olie

koek. --> ballebeusjen. 
'u1jelamp, s.f. Oaljelampe; olielamp. --> 

kannetjen, kanljen, lampeljen. 
'u1jeplak, s.n. Oaljepl ak; olievlek (bijv. in 

kleding). 
'uljeslager, -[sla:ger] s.m., -s. Oaljeslag

ger; olieslager. 
u1jeslage'ree, -[sla:gere:] S.I11 ., -ën . Oalje-

slaggerij ; oli es lagerij . 
UIk, s.f., --> hûlk. 
'UIIe, S. I11 ., --> ûl. 
'UIlebaim, [üle]- ; 'UIebaim, [ü:le]- ; s.m. 

Ulebeam; uil enboom. 
'UlIebal, [üle]- ; 'UIebal, [ü:le]- ; S. I11 . Ule

bal ; uilenbal. 
'Ullebril, [üle]- ; 'UIebril, [ü :le]- ; s.f. Ule

bril ; uilenbril. 
'UIlebues, [üle]- ; 'UIebues, [ü :le]- ; s. n. Ule

boerd; uilenbord. 
'UIlefeer, [üle]-; 'UIefeer, [ü:le]- ; s.f. Ule

fear; uilenveer. 
'UIlefei, [ülefEl] s. m., -Ien. Ulefel; ulevel. 
'UIlenast, [üle]- ; 'UIenast , [ü :le] -; s.n. Ule

nêst; uilennest. 
'UIIerup, [üle]- ; 'UIerup, [ü:le]-; S. I11. Ule

rop, rop fan de ûle; uilenroep, roep van 
de ui I. 

'Ullich, [ülex] adj. Ul ich; uil achtig, uilig. 
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furny'form, [üniform] adj. Unifoarm ; unI
form, gelijkvormig. 

'furnyform, [üniform] s.n., -s. Unifoarm ; 
uniform, gelijke kledij voor een bepaalde 
categorie van personen. 

fumy versi'teit, [ünifErsitE. i t] s.m., -en. 
Universiteit · universi teit. 

'unster, [ön (t)star] s.n., -s. Ingster; unster. 
--> hingster. 

urn, [örn] s. m. , -en. Urn (e); urn (e). 
Us, [üs] , [ü: s] <zeldz.> , "" pron.pers., 

pron.poss. & pron .refl. <Fr. :> Us. 1. (als 
pron.pers.) ons. Se hewwe - hier net syn, 
ze hebben ons hier niet gezien. Se hewwe 
- in pair meuje bûeken jeeuwn, ze hebben 
ons een paar mooie boeken gegeven. fen 
fan -, een van ons. 2. (a ls pron.poss.) 
ons, onze. - , ûddens. Is dat - hûs ?, is dat 
ons huis? Binne dat - jassen ?, zijn dat 
onze jassen? - heit en mem, beite en bep, 
eume en mutjen, <Fr.> us heit en mem, 
pake en beppe, om.ke en muoike; onze 
vader en moeder, opa en oma, oom en 
tante; ook voor: mijn vader en moeder, 
opa en oma, oom en tante (ook m.b.t. een 
enig kind). 3. (als pron.refl.) ons. Wy 
meie - wal feur jimme schomje, wij 
mogen ons wel voor jullie schamen . # 
Eeuwnder -, onder ons (gezegd en ge
zwegen), tussen ons. 

ót, [üt] prep. & adv. Ut ; uit. Hy hole de 
pong - 'e bus, hij haalde zijn portemon
nee uit zijn zak (te voorschijn) . Dat is 
nach - myn bennejieren, dat is nog uit 
(de tijd van) mijn kinderjaren. In bled
syde - in Mek , een bladzijde (afkomstig) 
uit een boek. Jo komt - Dakkum, zij 
komt, is afkomsti g uit Dokkum. Dà wez
zen motte der nach -, di e woorden moe
ten er nog uit , die woorden moeten nog 
verwijderd, geschrapt worden. Mylen - 'e 
kust, waal, mijlen uit, verwijderd van de 
kust, wa!. 11 schip - 'e waal stjûere, het 
schip uit de wal, de zee in sturen. - feur
sorch, gûederbast, liefde, spyt, stykel, 
wraak, uit voorzorg, bestwil , liefde, spijt, 
wrok, wraak, met voorzorg, bestwil , li ef
de, spijt, wrok, wraak als beweegreden. -
eeuwnmacht, slozzigens, uit, veroorzaakt 
door onmacht, slordigheid. Hy roonde de 

ut 

komer -, hij liep de kamer uit. De flêse 
stykje de kuer -, <Fr.> de flessen stykje 
ta de koer ut ; de flessen steken uit de 
mand naar buiten . Dy kaunt -, die kant 
op. - , kaunt. De beut mot, sil -, de red
dingsboot moet, zal te water gelaten wor
den en uitvaren. --> ûtgaill. De schuene -
hawwe, de schoenen uit(gedaan) hebben . 
Gau de wiete klaine -I, (doe) snel , vlug 
de natte kleren uit ! It fjuer, de kachel is 
-, het vuur, de kachel is uit(gedoofd). De 
lamp is -, de lamp is uit(gedraaid). De 
schuele, tjark is -, de school, kerk is uit
(gegaan). It spil is -, het spel is uit(ge
speeld). It ferhaaltjen is -, het verhaaltje 
is uit(verteld). Dat mot - wazze!, dat 
moet uit , afgelopen zijn I It bLIek - hawwe, 
het boek uit(gelezen) hebben. De klak het 
it Iieuwden -, de klok heeft uitgeluid, de 
klok heeft opgehouden te luiden. It is -, 
het is uit (het is afgelopen ; de verkering 
is uit, de verkering is verbroken). Gol, 
stiif, stoer, swier, wyld -, op gulle, stij ve, 
stoere, zware, wilde wijze (vg!. woorden 
als breedûl, fo lut, free-ût, reeuwn-ut, 
wiidût). Hel, jeeuwn, raid -, intens hel, 
gloeiend , rood. Der wes hel - lake er 
werd intens hel , schel gelachen. It fjûer 
gLOre jeeuwn -, het vuur verspreidt een 
intense gloed. De son daalt raid - dal , de 
zon daa lt intens rood van kleur neer. # 
Fan .. . -, - , fan. Feur ... -, --> feu r. Op ... 
- gain, wazze, --> op, de rop. Der op -
gain, stjuere, wazze, --> op. Mooi-in
eeuwr op en - gain , <Fr.> mei-inoar op 
en ut gean; met elkaar, samen optrekken . 
Ta ... -, - , tO. Troch ... -, --> troch. Twis-
ken ... -, t111isken. - en yn, yn en -, - , 
yn. - .. . wooi, <Fr.> ut ... wei ; uit ... (van-
daan). Jo komt - Paizems wooi , zij komt 
uit Paesens vandaan, zij is afkomstig uit 
Paesens. Jo ging - Paizems wooi, zij ging 
uit Paesens vandaan , zij verliet Paesens . 
- 'efierte wooi, uit de verte (vandaan). Jà 
holen de natten ut il watter wooi, zij 
haalden de netten uit het water. Wy hew
we de meusten der - wooi sacht, wij heb
ben de mooisten eruit gezocht. Dei -, dei 
yn, <Fr.> dei ut, dei yn; dag in , dag uit. 
Jier -, jier yn, <Fr.> jier ut, jier yn ; jaar 



utazemje 

in , j aar uiL Bope ... -, boven ... uiL l à 
schreeuwden bope de lViin zij 
schreeuwden boven de wind uit. (Heieh) 
bope óles -, (hoog) boven alles uit. Heich 
-, hoog boven alles uiL Heich - klipt de 
klak, hoog boven alles uit klept de klok. 
Hy kue der net ieulVr -, hij kon er niet 
over uit, hjj was een en al verwonderi ng. 
- tb ... gain, <Fr.> ut te .. . gean; uit ... 
gaan. - tb riiden gain, er (voor zijn ple
zier) rijdend op ui t gaan . - tb straunro
nen gain, er op uit gaan om te (strand)
jutten. - ) om. 

'utazemje, v. Utazemje; uitademen. 
'utbaggerje, v. Utbaggerje; uitbaggeren . 
'utbakke, v. Utbakke; uitbakken. Spak -

spek uitbakken. 
'utbane, v. Utbaarne; uitbranden . 
'utbanne, v., bande ût, ûrband. Utbanne; 

uitbannen. 
'utbarje, v. Utboarje; uitboren. 
'utbaste, v. Utbarste; uitbarsten . 
'utbasting, -[bastIt)] s.m., -en. Utbarsting; 

uitbarsting. 
'utbasUnje, -[basünja] v., ik basûnje ut, db 

basuneste [basü:nasta] ut, hy basune 
[basü:na] ut, IV)', j e, jimme, jà basûnje ût; 
basune ut, utbasûne. Utbazunje; ui tba
zUinen . 

'utbeelde, v. , beeldde ût, û/beeld. Utbyld-
zje; uitbeelden. 

'utbeeuw, s. m. Utbou; uitbouw. 
'utbeeuwe, v. Utbouwe; uitbouwen. 
'utbere, v. In : It - fan pyne, bet uitschreeu-

wen van pijn. -+ utmeurje, utraze, ut
schreeuwe. 

'utbestede, v. Utbesteegje; uitbesteden. 
'utbetelje, v. Utbeitelje; uitbeitelen. 
'utbetelje, om egelm.v. Utbetelje ; uitbeta-

len. fen (syn lain) -, iemand (zijn loon) 
uitbetalen. 

'utbyte, onregelm. v. Utbite; uitbijten . In 
utbyten gesicht, een uitgebeten, verweerd 
gezicbt. -+ fe rweelje, ûtflaskje, ûrpyskje. 

'utblaze, st.v. Utblaze; uitblazen. 
'utbleke, onregelm. v. Utbl ikke; uitbleken, 

geheel verbleken. 
'utbleuje, v. Utbloeie; uitbloeien . Urbleud, 

uitgebloeid (lett. & fig .). 
'utbliede, onregelm.v. Utbliede; uitbloe-
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den. In lVeeulVne gued - /iete, een wond 
goed uit laten bloeden. - ) ûtflaskje. 

'utblieuwe, sLv. Utbliuwe; uitblij ven. 
'utblinke, SLv. Utblinke; uitblinken. 
'utblinker, -[bllJ)kar] s.m ., -s. Utblinker; 

u i tblin ker. 
'utblusse, v. Utdwêste; uitblussen. Utblust, 

uitgeblust (lett. & fig .) . 
ut'bondich, -[bondax] adj . Utskroeven, ut

litten; uitbundig, uitgelaten. ) mal/ie
rich. 

'utbonkje, -[bol)kja] v., bonke û/, utbonke. 
Utbonkje; uitbenen (van vlees). 

'utbotte, -[bota] v. <zeldz.>, botte ût, ut
bot. Utbotsje; uitbotten, uitlopen . 
/lViigje, utrone, utsjatte. 

'utbraak, -[bra:k] S.I11. , -braken. Utbraak; 
uitbraak. 

'utbrakke, onregeInl . v. Utbrekke; uitbre
ken. In kiize -, een tand, kies uitbreken, 
uit de kaak breken. In mieuwre -, een 
l11uur uitbreken, wegbreken. De gefan
genen binne ûtbritsen , de gevangenen 
zijn uitgebroken, losgebroken. Dà briek 
de oorloch, de pest ût, toen brak de oor
log, de pest uit. - ) slVit. 

'utbrakker, -[bräkar] S.I11 ., -s. Utbrekker; 
llitbreker. 

'utbrander, -[brandar] S. I11 ., -s. Utskuor
ring, fodskuorring; uitbrander, scherpe 
berisping. -+ dageraad, rabbelemint. 

'utbreide, v. , -+ ûtbreidje. 
'utbreiding, -[bn:. i dlIj] s.m ., -en. Utwrei

ding; uitbreidjng. 
'utbreidje, -[bn:. i dja] v., breide ut, ût

breide; 'utbreide, -[bn:. ida] v. , breidde 
ut, ûtbreid. UtwTeidzje; uitbreiden. Dy -, 
zich uitbreiden. Utbreide(d), uitgebreid. 

'utbriede, omegelm.v. Utbriede; uitbraden. 
Spak -, spek uitbraden. 

'utbriede, onregelm . v. Utbriede; uübroe
den. Wy !iete ÛS hene fan 'r j ier de ooien 
-, wij laten onze kippen dit jaar hun 
eieren uitbroeden. Wa het al dit meus ût
brat ?, wie beeft al dit moois uitgebroed, 
bedacht? 

'utbringe, onregelm . v. Utbringe; ui tbren
gen. # Ferslach, dyn stim -, verslag, zijn 
stem uitbrengen. - ) lVes . 

'utbuechseerje, v. Utboechsearje; uitboeg-
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seren . - , bûechseelje. 
'utdaagje, v. Utdaagje; uitdagen . 
'utdaging, -[da:gll)] s.m., -en. Utdaging; uit-

daging. 
'utdakterje, v. Utdokterje; uitdokteren. 
'utdampe, v. Utdampe; uitdampen. 
'utdele, v. Utd iele; uitdelen , ronddelen . 
'utdeling, -[de:llI)] s.m., -en. Utdieüng; uit-

deling, ronddeling. 
'utdolve, st. v. Utdolle; uitdelven, uitgra-

ven. 
'utdövje, v. Utd6vje; uitdoven . 
'utdrage, st.v. Utdrage; uitdragen . 
'utdrager, -[dra:gar] s. m. , os. Utdrager: 

uitdrager. 
utdrage'ree, -[dra:gare:] s.m., -ën. Utdra

gerij ; uitdragerij. 
'utdrieuwe, st. v. Utdri uwe; uitdrijven. In 

hvaiden geesr -, een boze, kwade geest 
uitdrij ven, uitbannen. 

'utdrinke, st. v. Utdrinke; uitdrinken. 
'utdrooie, v. Utdraaie; uitdraaien. In schruuf 

-, een schroef uitdraaien. It jier, de lamp 
-, het li cht, de lamp uitdraaien, door het 
omdraaien van de schakelaar doven . # -
op, uitdraaien , uitlopen op, eindigen met. 

, utrone. Dir drooir op rieuwzje ur, dit 
draait, loopt op ruzie uit. Ir is op niks 
utdrooid, het is op niets uitgelopen, het 
heeft geen resultaat of succes gehad. It 
drooit derop ut, dat ... , <Fr.> it komt 
derop ut, dat .. . ; het ei ndigt ermee, dat ... 

'utdrugje, v. Utdroegje; ui tdrogen . Urdru
ge(d) , uitgedroogd. 

'utdrukke, v. Utdrukke; uitdrukken. Dy -, 
zich uitdrukken. 

'utdrukking, -[drök!J)] s.m. , -en. Utdruk
king; uitdrukking. 

ut'druklik, -[dröklak] adv. Utdruklik; uit
drukkelijk. 

'utdruppe, v. & onregelrn.v. Utdri ppe; uit
druipen , uitdruppen. 

'utdwaan, onregelm.v. Utdwaan; ui tdoen. 
De jas, klaine, schuene -, zijn jas, kleren, 
schoenen uitdoen , uittrekken. --> ur/ukke, 
ûttjain. Ir j ier, de kachel, de lamp -, het 
licht, de kachel , de lamp uitdoen , doven . 

'utfaal, -[fa:l] s.m., -fa/en. Utfal ; uitval. 
'utfale, st.v. Utfalle; uitvallen. Syn hier be

gint ur rà falen , zijn haar begint uit te 

utflappe 

vallen. Der is in beur utfalen, er is een 
veerboot uitgevallen. # Tjin ien -, tegen 
iemand uitvallen, uitvaren. 

utfanhuuzder, s.m., , utfanhuzer. 
utfanhuuzde 'ree, s.m., ' utfanhuzeree. 
titfan'htizer, [ütÏanhü:zar] ; utfan'huuzder, 

[ütfanhü :zdar] ; s. m. , os. Utfanhûzer; lo
gé, logee. Wy hiene fan 'r somer fole os, 
wij hadden deze zomer veel logés. 

utfanhtize'ree, [ütÏanhü:zare:]; titfanhuuz
de'ree, [ütfanhü :zdare:] ; s.m. Utfanhûze
rij ; logeerpartij . 

utfan'htizersbed, [ütfanhü :za(r)z]- s.n . Ut
fanh ûzersbêd; logeerbed. 

utfan 'htizerskomer, [ütÏanh ü:za(r)s] - s.m. 
Utfanhûzerskeamer; logeerkamer. 

utfan 'htizje, [ütfanhü :zja] v., ûtfallhUze, 
ûtfanhûze. Utfanhûzje; logeren, als gast 
tijdelijk (ergens) verblijven. 

'utfaskje, v. Farskje; versen, het zout ont
trekken aan. - , faskje . 

'utfaudje; 'utfaunderje, -[fa.!.Inda1ja] v., 
faundere ut, utfaundere. Utteare; uitvou
wen. --> utfere. 

'utfaunderje, v. , --> ûtfaudje . 
'utfechte, v. Utfjochtsje; uitvechten . 
'utfege, v. Utfege; de mantel uitvegen, 

scherp berispen. 
'utfere, v. Utfiere; uitvoeren (ten uitvoer 

brengen ; ten gehore brengen). Wat helV
we jimme de hele dei utfeersd?, wat heb
ben jullie de hele dag uitgevoerd, ge
daan ? - , utfuere, utforkje . 

'ptfiemje, v. Utfiemje; uitvademen. Ir 
reeuw -, het touw uitvademen, telkens 
een vadem laten vieren . 

'utfiere, v. Bod jaan , utfiere; uitvieren , 
vieren (van een lijn , touw). In reeuw -
liere, een touw (uit)vieren. --> fiere. 

'utfiinder, -[fi :ndar] s.m ., os. Utfiner ; uit
vinder. 

'utfiine, st. v. Utfine; uitvinden. 
'utfiining, -[fi: nll)] s.m., -en. Utfining ; uit

vinding. 
'utfiinsel, -[fi :nsa l] S. l1 ., os. Utfynsel; uit

vi ndsel. 
'utfiskje, v. Utfi skje; uitvi ssen, handig en 

slim te weten komen. 
'utfjain, onregelm. v. Utfleane; uitvliegen. 
'utflappe, v. Utflappe; uitflappen. 



litflaskje 

'utflaskje, -[flaskja] V., jlaske ut, utflaske. 
1. Utbliede; uitbloeden (van vlees) . --> 

jlaask, utbliede. Utflaske(d), uitgebloed. 
Utflaske( d) jlaask, (goed) uitgebloed 
vlees. 2. <zeldz.> litbite; uitbijten, in
gebeten worden (en daardoor verkleuren 
of kleur verl iezen). --> utbyte, ûtpyskje. 
Schûene jlaskje ût yn seewaffer, schoe
nen bijten uit in zeewater. 

'utfleutje, v. Utfluitsje; uitfluiten. 
'utflokke, v. Utflokke; uitvloeken. --> utse

genje. 
'utflucht, s. m. Utflecht; uitvlucht. 
'utfnidderje, -[fnIdarja] v.,fniddere ut , ût

fn iddere. Utraffelje; uitrafelen, in rafels 
uiteengaan. Utfniddere(d), uitgerafeld. In 
utfniddere(d) meeuw, een uitgerafelde 
mouw. --> fnidderich , ûtrafelje. 

'utfóchsel, s. n. , --> utfooisel. 
'utfoeterje, v. Utfoeterje; uitfoeteren. 
'utfooie, onregelm.v. Utfeie; uitvegen. It 

heuk -, het hok uitvegen, schoon vegen. 
In lVes op it bues -, een woord op het 
bord uitvegen, (uit)wissen. 

'utfooisel, [fo:i sal] ; 'utföchsel, [hxsal] ; 
s.n. Utfaachsel; uitvaagsel. 

'utfóre, st.v. Utfarre; uitvaren . De schiipe, 
de seejued binne wier utfairen, de sche
pen, de zeelui zijn weer uitgevaren . - ) ût. 

'utforkje, v. Utheve, lit 'e wei sette; uit
voeren , verri chten. Wat hewwe jimme de 
hele dei ûtforke?, wat hebben jullie de 
hele dag uitgevoerd , gedaan? --> utfere, 
utfUere. 

'utfrette, st.V. Utfrette; uitvreten. In troch 
de heeuwtHIerm ûtfretten pail, een door 
de houtworm uitgevreten paal. Wat hew
we se der de hele midde ûtfretten?, wat 
hebben ze daar de hele middag uitge
vreten, uitgespookt? utspukje. 

'utfriegje, v. Utfreegje; uitvragen. 
'utfuer, -[fü.ar] s.m. Utfier; uitvoer, ex

port. 
'utfUerder, -[fü.a(r)dar] s.m., -s. Utfierder; 

uitvoerder. 
'utfuere, v. Utfiere; uitvoeren. 1. ten uit

voer brengen ; ten gehore brengen. --> ut
fere . Wat helVwe jimme de hele dei 
utfûersd ?, wat hebben juUie de hele dag 
uitgevoerd, gedaan? - ) ûtforkje . 2. ex-
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porteren. 
'utfuerha ven, s. m. Utfierhaven; uitvoerha

ven. 
ut'fuerich, -[fü.arax] adj . & adv., -fUeri

ger- [fü.aragar], -st. Wiidweidich ; uit
voerig. 

'utfuering, -[fü.arl!J] s. m., -en . Utfiering; 
uitvoering. 

'utgaandersklaine, -[ga:nda(r)s]- s. plur. 
Ferklaaiersklean; nette kleren om uit te 
gaan. - ) utgain. 

'utgain, onregelm.v. Utgean; uitgaan. De 
schuele, tjark gie ut, de school , kerk 
gaat, komt uit. De beut gie ut, de red
ding boot wordt te water gelaten en vaart 
uit. - ) ut. It fjue r, it jiet, de kachel, de 
Lamp is utgien , het vuur, het li cht, de 
kachel, de lamp is uitgegaan, heeft opge
houden te branden . Der gie niks fan him 
ut, er gaat niets van hem uit (hij toont 
geen initiatief; hij geeft geen leiding). De 
wiin gie ut, de wind ruimt, de wind 
draait met de zon mee, inz. door het wes
ten naar het noorden. --> rûmje. # - fan 
... , uitgaan van ... , ... als uitgangspunt 
nemen . - op, uitgaan op. It wes 'wes' gie 
op in 's ' ut, het woord 'wes' gaat op een 's' 
uit, ei ndigt op een 's'. Op ferkinning -, op 
verkenning uitgaan, op verkenningstocht 
gaan. - ) aventieuwr, ûtgaanderskLaine. 

'utgainsdei, s. m. Ut(geans)dei ; uitgaans
dag. 

'utgainsjaune, s.m. Jûn om fuon; uitgaans-
avond. 

'utgave, s.m. Utjefte; uitgave. 
'utgieuwle, v. Utgûle; uithuilen. --> ûtkryte . 
'utgliide, omegelm. v. Utglide; uitglijden. 

l à glied ut ieuwr de wiete bLedden, zij 
gleed uit over de natte bladeren . 

'utgniize, v. Utgnize; (enigszin s hatelijk, 
vals) uitlachen. --> utLaakje. 

'utgong, s.m. Utgong; uitgang. Wy kuene 
de - net fi ine, wij konden de uitgang (van 
het gebouw) niet vinden. De - fan in wes, 
de (buigings)uitgang van een woord. 

'utgongspunt, s.n. Utgongspunt; uitgangs
punt. 

'utgreuje, v. Utgroeie; uitgroeien. 
'utgreusel, -[grö:sal] s. n. , -s. Utgroeisel; 

uitgroeisel. 
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'uthangbues, s. n. Uth ingboerd; uithang
bord. 

'utharkje, v. Utharkje; uithoren, uitvragen. 
- ) uthere, utklaarkje, ûtmalke. 

'uthaude, st. v. Uthälde; uithouden. It hier 
af der net, \Val - kinne , het ergens niet, 
wel uit kunnen houden. 

'uthekje, v. Utheakje; uithaken . 
'uthelje, onregelm .v. Uthelje; uithalen. De 

sjonger hole 'reis fiks ût , de zanger haa I
de eens flink uit, de zanger li et zijn stem 
eens flink (uit)ga lmen . It breeuwjen -, 
het breiwerk uithalen, een gedeelte van 
het breiwerk weer ongedaan maken (om
dat er een fout in zat). In streek -, een 
streek uithalen, uitvoeren. Dat hole ole
gerre niks ût, dat haa lt a llemaal niets uit , 
dat geeft, helpt allemaal niets. 

'uthere, v. Utheare; uithoren, uitvragen. - ) 
ûtharkje, ûtklaarkje, utmalke. 

'utheuze, v. <Fr. :> Uteaze. 1. uithozen, 
leeghozen. - ) leechheuze. De be ut -, de 
boot uithozen, leeghozen. 2. met water 
blussen. ft fiuer -, het vuur met water 
blussen. 

'uthingje, onregelm .v. Uthingje; uithan
gen. De flage -, de vlag uithangen. Wer 
heste de hele tiid uthange?, waar heb je 
de hele tijd uitgehangen, gezeten? - ) 
beest. 

'utholing, -[ho:llu] s. m., -en. Utholling; 
uitholling. 

'uthoolje, -[ho:lja] v., hole ut, uthole. Ut
holje, uthoalje; uithollen. Uthole(d), uit
gehold. ---> haal. 

'uthueke, s.m. Uthoeke; uithoek. 
'uthUngerje, v. Uthongerje; uithongeren. 

Uthungere(d), uitgehongerd . ---> ferschO
te(d). 

ut'hUzich, -[hü:zax] adj . Uthuzich, uthusk, 
utfleanderich ; uithuizig. 

ut'ien, adv. Urinoar ; uiteen, uit elkaar. -
drieuwe, fa le, jeie, slaan, steeuwe, uit
eendrij ven, uiteenvall en, uiteenjagen, uit
eenslaan, uiteenstui ven. - ) utineeuwr. 

ut'iensatting, -[satil)] s. m. « Ned.), -en. 
Utli s; uiteenzetting. 

'utieuwn, s. n. Utein ; uiteinde. 
'utineeuwr, adv. Utinoar; uit elkaar, uit

een. - drieUrve, fa le, j eie, slaan, steeuwe, 

utkyk 

uit elkaar drijven , vallen , jagen , slaan, 
stui ven, uiteendrijven , uiteenvallen , uit
eenjagen , uiteenslaan , uiteenstuiven. # 
Twa dingen net - kinne , <Fr.> twa di n
gen net utinoar kenne; twee dingen niet 
uit elkaar, uiteen kunnen houden, twee 
dingen niet van elkaar weten te onder
scheiden. - fe ze, het (over en ige zaak) 
met elkaar oneens z ij n. - , utien. 

'utjaan, onregelm .v. Utjaan ; uitgeven. Jild 
- (aan .. . ), geld uitgeven , besteden (aan 
... ). In bûek, krant -, een boek, krant 
uitgeven, in het li cht geven , publiceren. # 
Dy -, <Fr. > jin utjaan; tot ontwikkeling 
komen en naar buiten treden . Gin gehit 
j eeuwt him ut, er is geen enkel geluid te 
horen. 

'utjauwe, v., ---> ûtjeeuwe. 
'ut je, [ütja] v. " . In : Tb -n sille, op be

grafenis zullen gaan. ---> utfings. 
'ut je, v., ---> ûtferje. 
'utjeeuwe, -[je. ya] v., j eeuwde ut, ût

j eeuwd; 'utjauwe, -[ja.ya] v., jaude ut, 
utjaud. Utgeie, utpi uwe, uthuilje; uitjou
wen, met kreten beschimpen. 

'utjeeuwer, -[je.yar] s.m. , -s. Utjouwer; 
uitgever. 

utjeeuwe'ree, -[je. yare:] s. m., -ën. Ut jou
werij ; uitgeverij . 

'utjochtje, -[jox(t)ja] v., jochte ut, utjoch
te . Utrjochtsje; uitrichten, verrichten , 
doen. Wy hewwe fande i net fa le - kued, 
wij hebben vandaag niet veel uit kunnen 
richten. 

'utjotte, onregeJ m.v. Utjitte; uitgieten . 
'utkai,pje, (onregelm.)v. Utkeapje; uitko

pen. 
'utkappe, v. Utkapje; ui tkappen , uithak

ken . 
'utkatje, onregelm.v. Utkoaitsje; uitkoken . 
'utkeffe, v. Utblaffe; uitkafferen, uitschel

den. ---> keffe . 
'utkere, v. Utkeare; uitkeren. (fen) jild -, 

(iemand) geld uitkeren. 
'utkering, s. m., -en. Utkearing; uitkeri ng. 
'utkieme, v. Utkjimme; uitkammen. 
'utkieze, (st. )v. Utkieze; uitkiezen. 
'utkyk, -[kik] s.m. Utstek fan in harkeniel; 

uitstek van een harkeneel. ---> harkeneel. 
'utkyk, -[kik] s. m. Utkyk; uitkijk. # Op 'e -



utkykpost 

stain, op de uitkijk staan . 
'utkykpost, .m. Utkykpost ; uitkijkpost. 
'utkyne, v. Utkine: uitkienen. 
'utklaarkje, v. 1. Klearje; klaren, schoon

maken. ---> klaarkje. De piip -, de (ta
baks)pijp uith alen, doorhalen, reinigen 
van as en roet. 2. utskraabje; uitschrapen. 
- , omklaarkje, utschraavje. l à klaarke 
de pan ut, zij schraapte de pan uit. 3. ut
kloarkje; uith oren, uitvragen. ---> uthark
je, uthere, utmalke. l à klaarken it ben ut, 
zij hoorden, vroegen het kind uit. 

'utklapje, v. Utklopje; uitkloppen. In kleed 
-, een kl eed uitkloppen. ---> utkleeulVe. 

'utkleeuwe, v. Utklopje; uitkloppen. In 
kleed -, een kleed uitkloppen. ---> utklap
je. 

'utklooie (dy), v. (Ji n) utklaaie; (zich) uit
kleden. 

'utkloskje, v. Utspiele en utslaan; uitspoe
len en uitslaan. De waask -, het wasgoed 
uitspoelen en uitslaan. - , kIosk j e, ut
slaan, utspele, uttjaskje . 

'utknype, (onregelm. )v. Utknipe; uitknij
pen. 1. door knijpen van vocht, sap ont
doen ; door knijpen doven. In sytruen -, 
een ci troen uitknijpen. In kas -, een kaars 
uitknijpen. 2. uitsnijden, hem smeren, er 
(stil ) vandoor gaan. ---> knype, utnagelje, 
utnooie, utpikje, urwiine. 

'utknippe, v. Utknippe; uitknippen. 
'utkomme, onregelm.v. Utkomme; uitko

men . De schuele, tjark komt ut, de 
school , kerk komt, gaat uit. Dat bLIek is 
krekt utkomd, dat boek is net uitgeko
men, verschenen. Dy rakkening komt net 
ut, die rekening komt niet uit , die reke
ning klopt niet. It komt us gued, min ut, 
het komt ons goed, slecht uit , het komt 
ons wel, niet gelegen. As it sà utkomt, als 
het zo uitkomt, treft. Wat er seid hie, is 
utkomd, wat hij gezegd had, is uitgeko
men, is in vervulling gegaan. Sà komme 
de kleuren batter ut, zo komen de kleu
ren beter uit, zo zijn de kleuren beter 
waar te nemen. Stjuermanskonst komt 
feu ral ut by it mooi-ineeulVr siilen, stuur
man skun st komt vooral uit , blijkt vooral 
bij het samen zei len. Wat gued - /iete, 
iets goed uit laten komen, iets duidelijk 
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laten blijken. # Feur wat -, voor iets uit
komen, iets bekennen , toegeven. Hy 
koom der jocht feur lit, hij kwa m er recht 
voor uit , hij bekende het voluit, hij gaf 
het volmondi g toe. - mooi, uitkomen met, 
kunnen rondkomen van. ---> tàkomme. 
Komste mooi dat jild wal ût?, kom je met 
dat geld wel uit, kun je va n dat geld wel 
rondkomen , heb je wel genoeg aan dat 
geld? - op, uitkomen op, toegang geven 
tot. Dy striete kom t op in plein ut, die 
straat komt op een plein uit. ' bedriige, 
beschyten. 

'utkomst, s. m., -en. Utkomst; uitkomst. De 
-en fan it eeuwlldersiek, de uitkomsten, 
het resul taat, de resultaten van het onder
zoek. Dat sue in - wazze, dat zou een 
uitkom st zijn , daar zouden we zeer mee 
geholpen zijn . # - bringe, jaan, uitkomst, 
redding brengen, geven. 

'utkonfooie, -[konfo:ia] v., konfooide ut, 
u tkonfoo id. Utkonfooie; de deur wijzen. 
len -, iemand de deur wijzen. ---> konfooi. 

'utkraimje, v. Utkreamje; uitkramen. 
Eeuwnsin -, onzin uitkramen. ---> kraimje. 

'utkryte, onregelm .v. Utgûle; uithuilen. 
utgieuwle. 

'utkrooie, v. Utkraaie; uitkraaien. # ft ben 
krooide it ut fan wille, het ki nd kraaide 
het uit van plezier. 

'utIaakje, v. Utlaitsje; uitlachen. ---> utgnii
ze . 

'utlade, onregelm.v. Utlade; uitl aden . 
'utIatje, v. Utlotsje; uitloten. Utlate wezze, 

uitgeloot worden. 
'utIech, -[lex] s.m. Utli s; uitleg. - , tekst, 

utleze . 
'utIene, v. Utli ene; uitlenen. ---> eers. 
'utIeuve, v. Utloovje; uitloven. In belai

ning, p rys -, een beloning, prijs uitloven. 
'utIevering, -[Ie:varll)] s.m., -en. Utleve

ring; uitl evering. 
'utIeverje, v. Utleverje; uitleveren. # - oon, 

uitleveren aan. 
'utleze, onregelm .v. Utlizze; uitleggen. In 

kleed -, een kleed uitl eggen, uitspreiden. 
In jas -, een jas uitleggen, een jas ruimer 
of langer maken (door de zomen smaller 
te maken ). len wat -, iemand iets uit
leggen, verklaren , toeli chten. ---> utlech. 
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'utliete, onregelm.v. Utl itte; uitl aten . De 
fesyte, de hieUlVll -, de visite, de hond 
uitl aten. # Dy ieulVr ien, lVat -, z ich over 
iemand, iets uitlaten, zijn mening over 
iemand, iets kenbaar maken. 

' utlieting, -[li .a tllJ ] s. m., -en. Utlitting; uit
lating. 

' utlieuwde, v. Ut ljede; uitluiden . 
'utlivje (dy), v. (Jin ) utlibje; (zich) ui tl e

ven. Ut/eve(d) , uitgeleefd. In ût/eve(d) 
hûs, een uitgeleefd hui s. ) u/tiere, ût
tieulV/e, utlVare. 

'utlokje, v. Utlokje; uitlokken. 
'utlöze, st.v. Utlêze; uitlezen. 
'utIUkke, (onregelm. )v. Ut lûke; uittrekken. 

EeulVntuch -, onkruid uittrekken , uit de 
grond trekken . --> lûkke. De jas, klaine, 
schuene -, zijn jas, kleren, schoenen uit
trekken, uitdoen. --> utdwaan, ûttjain . 

'utlUktafel, s.f. Utlûktafel ; uittrektafel. 
'utmalke, onregelm. v. Utmelke; ui tmel

ken; ook in fig . zin voor: uithoren , uit
vragen. - ) ûtharkje, ûthere, ûtk/aarkje. 

' utrnetje, onregelm.v. Utmeitsje; uitmaken. 
ft .fjuer -, het vuur uitmaken, doven. De 
ferkering -, de verkering uitmaken, ver
breken. It -, het uitmaken, de verker ing 
verbreken. Twintich geeuwne mair af 
minder, dat make niks ût, twintig gulden 
meer of minder, dat maakt niets uit, dat 
kan ni ets schelen. Dat motte jimme salm 
maar -, dat moeten jullie zelf maar uit
maken , besli ssen. Dat is net gued ut tà 
met jen , dat is niet goed uit te maken, te 
bepalen, vast te stellen. # len - feur ... , 
iemand uitmaken, uitschelden voor .. . 
Der wie gin ferschil dat it wat utmake, 
<Fr.> der wie gjin ferskil dat makke, dat 
(it) utmakke; er was geen noemenswaar
d(ig) versch il , er was nauwelijks ver
schil. Fiskeree da t it wat utmake, is der 
op it ei/cum net mair, <Fr.> fi skerij dat 
makket, dat (it) utmakket, is der op 
Skiermûntseach net mear ; visserij van 
betekenis is er op Schiermonnikoog niet 
meer , er is nauwelijks nog visserij op 
Schiermonnikoog. Rynt it? Net dat it wat 
u/make, <Fr.> reint it? Net dat makket, 
net dat (it) utmakket; regent het? Niet 
noemenswaard(ig), nauwelijks. 

utpyskje 

'utmeurje, v. Utmoardzje; uitmoorden. 
'utmeurje, v. In : It -, <Fr.> it utmoartsje; 

het uitschreeuwen, moord en brand 
schreeuwen , een keel opzetten. --> 

meUlje, utbere, utraze, utschreeulVe. 
'utmiete, onregelm .v. Utmjitte; uitmeten. 

--> jallenstook. 
'utmonsterje, v. Utmeunsterje; uitmonste

ren. 
'utnagelje, -[na:ga lja] v. <zeldz.>, nage/e 

ut, ûrnage/e. Utn agelje, utnigelje; uit
knijpen , uitsnijden , hem smeren , er (stil ) 
vandoor gaan. ûtknype, ûtnooie, 
utpikje, ûtwiine. 

'utneude, v. , - ) utneudigje. 
'utneudiging, -[nö:dagIIJ] s. m., -en. Ut

noeging, utnoadiging; uitnodiging. 
'utneudigje, [nö:dagja] v., neudige ut, ût

neudige; 'utneude, v., neudde ut, utneud. 
Utnoegje, utnoadzje; uitnodigen, uitno
den. 

'utnooie, v. Utnaaie; uitknijpen , uitsnijden , 
hem smeren, er (stil) vandoor gaan. - ) 
nooie, utknype, utnage/je, ûtpikje, utwii
ne. 

'utpakje, v. Utpakke; uitpakken. Wy hiene 
de koffers krekt ûtpake, wij hadden on ze 
koffers net uitgepakt, leeggemaakt. Dat 
is hee l eeuwrs ûtpake, dat is heel anders 
uitgepakt, afgelopen. 

'utperse, v. Utpars(j)e; uüpersen. 
'utpikje, v. <zeldz.>, ik pikje ut, dà peke

ste [pe:kasta] ut, hy peke [pe:ka] ut, wy, 
je, jimme, jà pikje ut; peke ut, ûtpeke. 
Utpike, utpykje; uitknijpen, uitsnijden , 
hem smeren , er (stil ) vandoor gaan. --> 

utknype, ûtnagelje, utnooie, ûllVi ine. 
'utpyskje, v. Ferwaarje; verweren, inbijten, 

door lang aan weer en wind blootgesteld 
te zijn aan kwaliteit en kleur inboeten. 
Utpyske(d), verweerd, uitgebeten, ver
kleurd . Utpysked heeuwt, teeuw, ver
weerd hout, touw, hout, touw dat lang 
aan weer en wi nd blootgesteld geweest is 
en daardoor aan kwaliteit en kleur in
geboet heeft . Utpysk( ed)e fingers , vi n
gers waar het vel ruim om zit (doordat de 
handen lang aan warm water blootge
steld geweest zijn, bijv. bij het vroegere 
wassen). - ) fe n veerje, ûtbyte, ûtflaskje. 



utpluzje 

'utplózje, v. Utpluzje; uitplui zen. 
'utpoffe, v. Utfloepe; uitfloepen (van een 

(gas- of oli e)lamp). 
'utprate, v. Utprate; uitpraten. l en net -

/iele, iemand niet uit laten praten , spre
ken. Liel him lach -, laat hem toch uit
praten , uitspreken. Hier af der nel ieuwr 
ulpraal relje, ergens niet over uitgepraat 
raken , ergens steeds weer opnieuw over 
begin nen te praten. Dan bisle ûlpraal, 
dan ben je uitgepraat, dan is verder pra
ten , verder discussiëren zinloos. 

'utprUste, v. Utpruste; uitproesten. 11 - (fan 
laakjen) , het uitproesten (van het 
lachen), in een schaterl ach uitbarsten . 

'utpUIje, v. Utprotsje; uitpuilen. De brueks
b1Ázen pulen uI, zijn broekzakken puilden 
uit. Ulpu/jende eigen, uitpuilende ogen. 
-> pulje. 

'utpUste, v. Utpûste; uitblazen, adem schep
pen, op adem komen. Wy moffe aist even 
-, wij moeten eerst even uitblazen , op a
dem komen . - ) azem. 

'utputte, v. Utputte; uitputten. Ulput 
<zeldz.>, uitgeput (van vermoeidheid). 
-> daidoof, daid-Ionieuwn, utworsd. 

'utputting, -[pötll]J s.m. Utputting; uitput
ting. 

'utrafelje, v. Utraffelje; uitrafelen. 1. uit
pluizen (Iett. & fi g.). 2. in rafels uiteen
gaan. - ) utfnidderje. UtrafeIe (d), uitge
rafeld. In utrafele(d) meeuw, een uitgera
felde mouw. 

'utraigje, v. Utreagje; uitragen, de spin
nenwebben wegnemen uit. De komer, 
seeuwder -, de kamer, zolder uitragen. 

'utrakkenje, v. Utrekkenje; uitrekenen. 
'utraste, v. Utrêste; uitrusten, rusten tot 

men niet moe meer is. Ulrast , uitgerust. 
'utraze, v. Utraze; uitrazen. De starm is ul

raasd, de storm heeft , is uitgeraasd, uit
gewoed. # II - fan pyne, het uitschreeu
wen van pijn . -> ulbere, ulmn llje, ul
schreeuwe. 

'utreke, onregelm. v. Utrikje; uitroken, met 
rook ontsmetten, zui veren. 

'utrekelje; 'utrikkelje; v. Utrikje; uitro
ken. 1. met rook ontsmetten, zui veren. -> 

utreke . 2. met rook verdrij ven. -> reke/je. 
Kniinen -, konijnen uitroken, met rook 
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uit hun hol verdrijven. 
'utrekke (dy), v. (Jin ) utrekke; (zich) uit

rekken. De leie -, zich uitrekken. 
'utreuje, v. Utroegje; uitroeien . ) wettel. 
'utriide, onregelm.v. Utride; uitrijden, ten 

einde rijden . Jà heH1\Ve de lacht ulriiden, 
zij hebben de tocht uitgereden. 

'utrikkelje, V., -> utrekelje . 
'utryne, (onregelm .)v. Utreine; uitregenen . 

Tjin de midde wie il ulrynd, tegen de 
middag was het uitgeregend, was het op
gehouden met regenen. II fjûer is ulrynd, 
het vuur is uitgeregend, door de regen 
gedoofd. 

'utrisse, v. <zeldz.>. Utrisse; uitrusten , van 
het nodi ge voorzien. 

'utrissing, -[rIslDJ s. m. <zeldz.>. Utri s
sing; uitrusting. 

'utrolje, v. Utr6lje; uitrollen. 
'utrone, v. Utrinne; uitlopen. In Iyn -, een 

lijn lopend uitrollen. De bimmen rone al 
wier Ûl, de bomen lopen, botten al weer 
uit. - ) twiigje, ulbo ffe, ûlsjo ffe. De fer
gade ring is utroond, de vergadering is 
uitgelopen , heeft langer geduurd dan 
voorzien was. De farve roont ut, de verf 
loopt uit (in ongewenste slierten). II hele 
darp is ulroond, het hele dorp is uitge
lopen , het hele dorp is de straat op ge
gaan en naar een bepaald plaats geko
men, waar iets belangrijks of interessants 
te gebeuren staat. # - op, uitlopen, uit
draaien op, eindigen met. utdrooie. 
Dil roonl op rieuwzje ut, dit loopt, draait 
op ruzie uit. Tt is op niks ûlroond, het is 
op niets uitgelopen, het heeft geen resul
taat of succes gehad. 

'utroonder, -[ro:ndarJ s.m., -s. Utrinder; 
uitloper. De baim hel al wier -s, de boom 
heeft al weer uitlopers, loten, scheuten. 
Hy hef in -, <Fr.> hy hat in utrinder (oan 
'e lippen); hij heeft koortsuitslag rond 
zijn mond. 

'utrup, s. m. Utrop; uitroep. 
'utruppe, v. Utroppe; uitroepen. 
'utsaagje, v. Utseagje; uitzagen. 
'utsakje, v. Utsakje; uitzakken. 
'utsat, s.m. Utset; uitzet, kleren en linnen

goed waarmee een vrouw uitgerust wordt 
di e het ouderlijk huis of een tehui s ver-
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laat. 
'utsatte, v. Utsette; uitzetten. De natten -, 

de netten uitzetten, verspreiden. Jild -, 
geld uitzetten , op rente zetten. Syn stim -, 
zijn stem uitzetten , verheffen, luider 
gaan spreken. As iizder wairm wedt, be
gint it ut tà satten, als ijzer warm wordt, 
begint het uit te zetten , in omvang toe te 
nemen. It audjier is feest/ik utsat, het 
oude jaar is feestelijk geëi ndigd. - , ûtsat
ter. 

' utsatter, -[satar] s.m. 1. Utsetter ; de laat
ste van een reeks aangename dagen of 
uren (die iemand te beurt vallen). - , 
ûtsatte. 2. ferfaltsje; douceurtje, bui ten
kansje, voordeeltje. 

'utsatting, -[satllJ] s.m. Utsetting; uit-
zetting. 

'utschakelje, v. Utskeakelje; uitschakelen. 
'utschat; 'utschot; s.n . Utskot; uitschot. 
'utschaterje, v. In : It -, het uitschateren, 

luidkeels lachen. 
'utscheeuwbled, s.n . Utskoblêd; uitschuif-

blad (van een tafel). 
'utscheeuwe, v. Utskowe; uitschuiven. 
'utscheide, v. Utskiede; uitscheiden. 
'utschelde, v. Utskelle; uitschelden . 
'utschifte, v. Utskift(sj)e; uitschiften, sorte-

ren. seutjen. 
'utschyte, v. Utski te; uitschijten. # Schyt 

dy maar utl, <Fr.> skyt omheech !; loop 
heen! -> schyte. 

'utschodje, v. Utskodzje; uitschudden. 
'utschot, s.n ., -> ûtschat. 
'utschraavje, v. Utskraabje; uitschrapen. 

De pan -, de pan uitschrapen. -> ûtklaar
kje. 

'utschreeuwe, v. In: It - fan bliidschap, 
pyne, het uitschreeuwen van blijdschap, 
pijn . -> utbere, ûtmeurje, ûtraze. 

'utschrieuwe, st. v. Utskriuwe; uitschrij ven . 
Utschreeuwn wazze, uitgeschreven zijn , 
geen stof meer hebben om over te schrij
ven. In rakkening -, een rekening uit
schrijven, opmaken. In fergadering -, 
een vergadering uitschrijven, beleggen . 
Ferkiezingen -, verkiezi ngen uitschrij
ven, offic ieel bekend maken dat er ver
kiezingen gehouden zullen worden. 

'utschurre, v. <Fr. :> Utskuorre. 1. uit-

litsjonge 

scheuren , scheurende groter worden. It 
kneupsgat is utschursd, het knoopsgat is 
uitgescheurd. 2. uitrukken, uit de grond 
rukken. In plant -, een plant uitrukken. 

'utsegenje, v. Utsegenje; uitvloeken. 
ûtflokke. 

'utseze, onregelm.v. Utsizze; uitzeggen . 
'utsicht, -[sIxt] s.n. Utsjoch ; uitzicht. In 

komer mooi - op de dûne , een kamer met 
ui tzicht op de duinen. 

'utsiige, v. Uts ige; door de werking van 
wi nd of tocht overtollig vocht kwijt raken 
(van iets dat hangt). Dà wiete k/aine 
motte aist oon 'e lyn maar wat -, die 
natte kleren moeten eerst aan de lijn 
maar wat doorwaa ien, droog waaien . De 
wiete klaine oon 'e lyn - !iete, de natte 
kleren aan de lijn door laten waaien , 
droog laten waaien. 

'utsiile, v. Utsile; uitzeilen. 
'utsikje, v. Utsykje; uitzoeken. 
'utsitte, st. v. Utsitte; uitzitten. Dyn straf, it 

audjier -, zijn straf, het oude jaar uitzit
ten. 

'utsjain, onregelm.v. Utsjen ; uitkijken , uit
zien. Wy hewwe de film net utsyn, wij 
hebben de film niet uitgekeken, uitge
zien, tot het einde gezien. Ben motte lere 
yn it ferkeer gûed ut tà sjain, kinderen 
moeten leren in het verkeer goed uit te 
kijken , op te letten. Jà wienen al gau 
ûtsyn, zij waren al gauw uitgekeken, zij 
werden al gauw niet meer door het gebo
dene geboeid. Sjai 'reis utl, kijk eens 
aan! (uitroep van verbazing). -> oon
sjain. # - nooi, uitkijken, uitzien naar . 
Wy sjaie ut nooi de fekansje, wij kijken, 
zien uit naar de vakantie. - op, uitkijken , 
uitzien op. Deze komer sjocht op 'e dune 
ut, deze kamer kijkt, ziet op de duinen 
uit. Hier af der op utsyn retje, ergens op 
uitgekeken raken , ergens steeds minder 
door geboeid worden. 

'utsjonge, st.v. Utsjonge; uitzingen. Wy 
hewwe it liet ûtsangen, wij hebben het 
lied uitgezongen, tot het einde gezongen . 
# It - fan \ViIIe, het uitzingen van plezier. 
Jà kinne it \Val in pair jier -, zij kunnen 
het wel een paar jaar uitzingen, zij kun
nen het financieel wel een paar jaar uit-



utsjotte 

houden. 
'utsjotte, onregelm. v. Utsjitte; uitschieten . 

De betel, syn haun schait ut, de beitel, 
zijn hand schoot uit. De bimmen sjotte 
ut, de bomen schieten, botten , lopen uit . 
- } twiigje, ûtbotte, ûtrone. 

'utsJaan, onregelm. v. Utslaan ; uitslaan. It 
fiue r -, het vuur uitslaan, door slaan uit
doven . De waask -, de was uitslaan , door 
slaan de vouwen , plooien uit de was wer
ken. --> utkloskje . De hynjers -, de paar
den uitslaan , uitspannen. --> ûtspanne. 
De fieuwl sluech de bjokkens ut, de vogel 
sloeg, spreidde zijn vleugels uit. De kat 
sluech de neilen ût, de kat sloeg haar na
gels uit, sloeg haar nagels naar buiten . 
Hy slacht naire taal Llt, hij slaat nare taal 
uit, hij uit nare taal (afkeurend bedoeld). 
De fiam is uts/ooin, de vlam is ui tgesla
gen, plotsebng (a ls met een slag) uitge
gaan. De wiisder slacht ût, de wijzer 
slaat uit, treedt buiten de ruststand. De 
tjiis slacht ut, de kaas slaat uit, er zi t een 
laagje schimmel op de kaas . De mieuw
ren slaie ut, de muren slaan uit, zweten, 
zijn vochtig (bij v. als teken van naderen
de dooi) . - } utswitte. Grien utslooin keu
per, groen uitgeslagen koper, geoxideerd 
koper. 

'utsJach, s.m., -slaggen. Utslach; uitslag. 
De -, utslaggen fan de ferkiezingen, de 
uitslag, uitslagen, uitkomsten, resultaten 
van de verkiezingen. - op 'e tjiis, uitslag, 
een laagje schinmlel op de kaas . - om it 
gesicht, uitslag, eczeem, puistjes e.d. om 
het gezicht. 

'utsleuvje, dy, -[slö:vja] v., sleuve Llt, ût
sleuve. Jin ûtsloovje; zich ui tsloven. 

'utsliepe, onregelm. v. Utsliepe; uitslapen. 
Wy hewwe famneum ûtsliepen, wij heb
ben vanochtend uitgeslapen. 

'utslieuwrkje, -[sli.J.lfkja] v. In : Wat - !iete, 
<Fr.> eat ûtsloere litte; iets versloffen, 
veronachtzamen, verwaarlozen, iets laten 
verslonzen. --> ferslieuwrje, slieuwrje . 

'utslikje, v. Utslikje; uitlikken. 
'utslype, v. Utslypje; uitsliepen, uitjouwen. 
'utslyte, onregelm. v. Utslite; uitslijten. 
'utslutsel, -[slütsa l] s.n. (vrij wel uitsluitend 

zonder art. gebrui kt). Utslutsel; uitsluit-
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sel, beslissend antwoord . - jaan, kreje, 
uitsluitsel geven, krijgen . 

'utslutte, st. v. Utslute; uitsluiten . 
'utslutting, -[slütllJ] s.m. Utsluting ; uit

sluiting. 
'utsmyte, onregelm. v. Utsmite; uitgooien, 

uitwerpen, uitsmijten. --+ dalsmyte, ta
ling. 

'utsmyter, -[smitar] s.m. , -s. Utsmiter; uit
smijter. 

'utsmöre, v. Utsmarre; uitsmeren . 
'utsnavelje, -[sna: valja] v., snavele ût, ut

snavele. Utfigelearje, ûtpinfiskje; uit
knobbelen , uitvissen , uitvlooien. 

'utsneje, v. Utsnije; uitsnijden . 
'utsnokke, v. Utsnokke; uitsnikken, snik

kend uiten. It ben snokte syn fertriet ut, 
het kind snikte zijn verdriet uit. # ft -, 
het uitsnikken, zijn verdriet uitsnikken. 

'utsondering, -[sondarllJ] s.m., -en. Ut
sûndering; uitzondering. # Mooi - fan ... , 
met uitzondering van ... , .. . uitgezonderd. 

'utsonderje, -[sondarja] v. , sOlulere ut, ut
sondere. Utsûndelje; uitzonderen. 

'ut'sonderlik, -[sondarlak] adj. & adv. Ut
sûnderljk; uitzonderlijk. 

'utsooie, v. Utsiedzje; uitzaaien. 
'utspanne, v. Utspanne; uitspannen. De 

hynjers -, de paarden uitspannen, uit
slaan. --+ utslaan. 

'utspanning, -[spanlu] s.m., -en. Utspan
ning; uitspanning. 

'utsparje, v. Utsparje; uitsparen. 
'utsparked, -[sparkat] adj . In : - sitte, met 

de benen wijd uitgespreid zitten. - } spar
kje . 

'utspating, -[spa: tllJ] s.m. , -en. Utspatting; 
uitspatting. 

'utspeje, v. Utspuie; uitspugen, uitspuwen. 
--+ gale. 

'utspeIe, v. Utspiele; uitspoelen. --+ utklos
kje, uttjaskje . 

'utspylje, v. Utspylje; uitspelen. 
'utspraak, s.m., -spraken. Utspraak; uit

spraak. 
'utsprakke, onregelm.v. Utsprekke; uit

spreken. Utspritsen, uitgesproken, on
dubbelzinnig. Hy het der in ûtspritsen 
miening ieuwr, hij heeft daar een uitge
sproken , ondubbelzinnige mening over. 
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'utspreie, v. Utspriede: uitspreiden. 
'utsprutsel, -[sprütse l] s. n., -s. Utsprutsel ; 

ui tsprui tsel. 
'utsprutte, (onregelm. )v. Utsprute; uit

spruiten, loten vormen, uitschieten. - ) 
sprûtfe . 

'utspukje, v. Utspoekje; uitspoken. Wat 
hewwe se der de hele lI1idde ûtspeuke ?, 
wat hebben ze daar de hele middag uit
gespookt, uitgevreten? -> ûtfrette. 

'utstain, onregelm .v. Utstean ; uitstaan. 
Jen, wat net - kinne, iemand, iets niet uit 
kunnen staan. # Dat hel der niks mooi ûf 
fa sta in , dat heeft er niets mee uit te 
staan, dat heeft er niets mee te maken. 

'utstalje, -[stalje] v., stalle ût, ûtstalle. 
UtstalIe; uitstallen. 

'utstalling, -[stallIJ] s. m. , -en. Utstalling; 
uitstalling. 

'utstapjen, -[stapjen] s.n., -stapjes -[stap-
jes). Utstapke; uitstapje. 

'utstappe, v. Utstappe; uitstappen. 
'utstate, v. Utstjitte; uitstoten. 
'utsteeuwe, v. 1. Utstowe; uitstuiven. De 

dûne binne hier ûfsteeuwd, de duinen 
zijn hier uitgestoven. 2. wanje; wannen , 
uitwannen. - ) ûtwooie, wynje . Bane -, 
bonen (uit)wannen. 

'utstel, -[stEl ] s .n . Utstel; uitstel. # Fan -
komt oojstel, van uitstel komt afstel. 

'utstelle, v. Utstelle, ferstelle; uitstellen. 
'utstetse, v. Utstoarte; uitstorten. 
'utstetsing, -[stEtsII]] s.m., -en. Utstoarting; 

ui tstorting. 
'utstykje, v. Utstekke; uitsteken . De jlage, 

haun -, de vlag, hand uitsteken . De 
hieuwn syn tang stiike Ûf, de tong van de 
hond stak uit, stak naar buiten. - ) eich, 
jue f, haun, noke. 

'utstyksel, -[stiksel] s.n ., -s. Utstyksel, ut
steksel; uitsteeksel. 

'utstippelje, v. Utstippelje; uitstippelen. 
'utstjuere, v. Utstjoere; ui tstw-en , uitzen

den . 
'utstorve, omegelm.v. Utstjerre; ui tsterven . 

Ufsfu eren, uitgestorven. 
'utstrale, v. Utstrielje; uitstralen. 
'utstraling, -[stra:llI]] s.m. Utstri el i ng; uit

straling. 
'utstrekke, v. Utstrekke; uitstrekken. 

uttiere 

'utstreuje, v. Utstruie: uitstrooien . 
'utstryke, (st. )v. Utstrike; uitstrijken. Mooi 

in utsfrifsen gesich f, met een uitgestre
ken gezicht, met een gezicht dat geen 
emotie verraadt. 

'utstuelje, v. Utstuolje; uitstoelen, stoelen, 
breed uitgroeien (van planten). Dy planf 
stûele al ût, die plant stoelt al uit, begint 
al breed uit te groeien. - ) stuelje, juf
stuelje, trochsfû elje. 

'utsuge, v. Utsûge; uitzuigen . 
'utsuger, -[sü:ger] s. m., -s. Utsûger; uit

zuiger. 
'utsUnnigje, v. Utsunigje; uitzuinigen . 
'utsuttelje, v. Utsutelje; uitventen. De fisk 

wes ûtsûtfele , de vis werd uitgevent. 
'utswermje, v. Utswa(a)rmje; uitzwermen . 
'utswevelje, -[sl.le:ve lje] v., swevele Ûf, Uf

Slvevele . Utswevelje; uitzwavelen. Utswe-
vele(d), uitgezwaveld . 

'utswitte, v. Utswitte; uitzweten. De 
mieuwren switfe ûf, de muren zweten 
vocht uit, de muren zweten, slaan uit, de 
muren zijn vochtig (bijv. als teken van 
naderende dooi). -> urslaan. 

'utswuele, v. Utswolle; uitzweren. 
'uttacht, s. m. Uttocht ; uittocht, exodus. 
'uttakt, -[takt] adj . Uttakkele, uttakt; ge-

tand, gekarteld. 
'uttekenje, v. Uttekenje; uittekenen. 
'uttere, v. Utteare; uitvouwen. -> utfaudje. 
'utterje (dy), [üterje] v. , ûftere , ûtfere: 

'ut je (dy), [ütje] v. , utte, ûtte. (Jin) uter
h je; (zich) uiten. -> Ûfting . 
'utterlik, [üterlek] adj ., adv. & s. n. Uter

lik; uiterlijk. 
'utterst, [üte(r)st] adj. & adv. Uterst; ui

terst. De -e grinzen, prys, de uiterste 
grenzen, prij s. Yn -e need, in uiterste 
nood. Hy is - presys, hij is uiterst precies. 

'utterste, [üte(r)ste] s. n. , -1'1 . Uterste; uiter
ste. Da f binne de -n, dat zijn de uitersten . 
# Fan it ie ne - )'n it eeuwre wazze, van 
het ene uiterste in het andere (ver)vallen, 
altijd overdrijven . 

'utterton, [üter]- s.f. Uterste tonne, bûten
tonne; uiterton, de laa tste ton , het laatste 
baken op de weg naar open zee. 

'uttiere, v. Uttj irgje; uitleven, uitvieren. ) 
ûtlivje, ûttieuwle, ûtwore . 



uttieuwle 

'uttieuwle (dy), v. Jin utwierje, jin utfiere; 
zich uitleven (vgl. Fr. uttul(k)je 'bot
vieren' en Ned. uittuilen 'uitrazen '). Liet 
se har maar 're is -, laten ze zich maar 
eens uitleven, laten ze hun vreugde maar 
eens botvieren. De ben kinn e har op 'e 
straun -, de kinderen kunnen zich op het 
strand uitleven, kunnen daar al hun ener
gie kwijt. De kat liech langut ut tà 
tieulVlen , de kat had zich (in haar volle 
lengte) op de grond uitgestrekt en lag 
heerlijk te slapen (waarin ze zich a. h.w. 
uitleefde). - , utlivje, uffiere, uflVore. 

'uttyne, v. Uttine; uitdijen, uitzetten , zwel
len. Brunne bane moffe aisf in nacht yn 't 
warrer tà -n, bruine bonen moeten eerst 
een nacht in het water (staan) om uit te 
dijen , te zwellen , te weken. - , ryne, 
waak . 

'utting, [ütllJ] s. m., -en . Utering; uiting. -> 

urrerje. 
'uttings, [ütl1J(k)s] s.plur. , . Begraffenis; 

begrafenis , uitvaart (vgl. Gronings udeg
stee), utegst(e) 'begrafenisplechtigheid met 
maaltijd '). - , begraffenis, ut j e. 

'uttinje, -[tinja] v. , tinne ut, ûttinne . Ut
tinje; uitdunnen . 

'uttjmn, onregelm.v. , . Uttsjen ; uittrek
ken (van kleding en schoeisel). De jas, 
klaine, schûene -, zijn jas, kleren, schoe
nen uittrekken . -> rak j en, ûtdwaan, ût
lukke. 

'uttjaskje, v. , . Utspiele; uitspoelen. -> 

tjaskje, utkloskje, utspele. 
'uttjene, -[tje:na] adj. Uttsjinne; uitge

diend, afgedaan hebbend, onbruikbaar ge
worden . 

'uttjokselje, v. Uttsjokselje; uitdi sselen, 
met de dissel uithakken . 

'uttóle, v. Uttelle; uittellen. 
'uttóre, v. Uttarre; uitteren . 
'uttraapje, v. Uttraapje; uittrappen. 
'uttreedje, v. Uttrêdzje; aftreden , afpassen, 

meten door het aantal benodigde gelijk
matige treden , passen te tellen. It laun -
by it jerkaiveljen, het land aftreden , af-
passen bij hetverkavelen. (ooj)treedje. 

'uttreksel, -[tn:ksa l] s.n. , -s. Uttreksel; uit
treksel. 

'utuefenje, v. <zeldz.>. Utoefenje; uitoefe-
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nen. # Krytyk - op, hitiek uitoefenen op. 
'utwaaskje, v. Utwaskje; uitwassen, door 

wassen schoonmaken. 
'utwas, -[vas] s. m. & s. n. , -sen. Utwaaks; 

uitwas, uitgroeisel. 
'utwatteringsslieuws, [ütvatarlt) (k)s]- s.m. 

Utwetteringsslûs; uitwateringssluis. 
'utwatterje, -[vatarja] v., wa ftere ut, ut

lVa ftere. Utwettelje; uitwateren. # - yn, 
op , uitwateren in , op. 

'utwazeming, -[va:zamlI)] s. m. Ut wa ze
ming; uitwaseming. 

'utwazemje, v. Utwazemje; uitwasemen . 
'utwedstr)'d, s.m. Utwedstryd; uitwed

strijd. 
'utweense, st.V. (vrijwel uitsluitend voor

komend in de vorm van het voltooid deel
woord uflVeensen). Utwaakse; uitwassen, 
tot zijn volle lengte opgroeien. Utween
sen, uitgewassen, uitgegroeid. 

'utweide, -[vE .ida] v., weidde ut, utweid. 
Utw(r)eidzje; uitweiden. # - ieuwr, uit
weiden over. 

'utweiding, -[vE.idlt)] s.m. , -en. Utw(r)ei
ding; uitweiding. 

'utwerking, -[ vErkl1J] s.m., -en . Utwur
king; uitwerking. 

'utwerkje, v. Utwurkje; uitwerken. Utwer
ke(d) , uitgewerkt. UtlVerked heeuwf, uit
gewerkt hout. Dat middel is utwerke(d), 
dat middel is uitgewerkt. 

'utwier, -[ vi .ar] s.m., -en. Utweach; uit
bouw met een flauwere dakhelling dan 
die van het hoofdgebouwen veelal zon
der zoldering. 

'utwiine, v. Utwine; uitknijpen , uitsnijden, 
hem smeren, er (stil) vandoor gaan . - , 
wiine, ufknype, urnagelje, ûtnooie, ut
pikje. 

'utwiize, (st. )v. Utwize; uitwijzen. 
'utwyke, v. Utwike; uitwijken. # - j eur, 

nooi , uitwijken voor, naar. 
'utwikselje, v. Utwikselje; uitwisselen . 
ut'windich, -[vlndax] adj. & adv. Utwin

dicb ; uitwendig. 
'utwinje, v. Utwenje; uitwonen. Utwene(d), 

uitgewoond. In ûtwened hus, een uitge
woond huis. - , krikkemik, schampeljûen. 

'utwinne, v. Utwinne; uitwinnen . 
'utwiskje, v. 1. Utwiskje; uitwissen, weg-
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wissen. 'fen viskje. 2. utnimme, uthim
melje; van binnen met een natte doek rei
ni gen (va n een vertrek of een kast; ook 
van de ra men aan de binnenkant). - , da f
nimme. De komer mooi seepwa fter -, de 
kamer met zeepsop (van binnen) reini 
gen. 

'utwooi, s. m. Utwei; uitweg. 
'utwooie, v. Utwaaie; uitwaa ien. De wiin 

her de flam LÎrwooid, de wind heeft de 
vlam uitgewaaid, uitgedoofd . De flam is 
urwooid, de vlam is uitgewaaid, door de 

utwringe 

wind uitgedoofd. Ir kuern - fiere, het 
graan (uit)wannen. 'ûrsteeuwe, wynje. 

'utwore, dy, v. Jin utwierje; zich uitleven . 
Der kin il jongfofk him maar -, daar 
kunnen de jongelui zich maar uitleven . 
- , urlivje, uftiere, ûttieuwfe, utworsd. 

'utworsd, -[v:) :st] adj . Ynein , oanein , ten
ein ; ui tgeput (van vermoeidheid; len .: af
geleefd, uitgeleefd). - , daidoof, daid- ron
ieuwn, urwore. 

'utwrieuwe, st. v. Utwriu we; uitwrijven. 
'utwringe, st.v. Utwringe; ui twringen . 



w 
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wa, [va :] pron.interr. & pron .rel. Wa (i n 
bet. I), wa't (in bet. 2 en 3); wie. 1. (a ls 
pron .interr .; aan het begin van een 
hoofdzin of een woordgroep) welk per
soon, welke personen . - komt, kOl17l11e der 
aan, wie komt, komen daar aan? - heste 
der syn ?, wie heb je daar gezien? (Oon) 
- heste dar j eeuwlI ?, (aan ) wie heb je dat 
gegeven? Fan - heste dat heers?, van wie 
heb je dat gehoord? - fan 'e trooi, - fan 
us ?, wie van de dri e, wie van ons? Waans 
[va:n(t)s] bUek is dat, waans bueken 
binne dat ? <zeldz.>, wiens, wier boek is 
dat , wiens, wier boeken zijn dat? - syll 
buek is dat, - syn bueken binne dat ?, van 
wie (van welke mannelijke persoon) is 
dat boek, zijn die boeken ? - har bUek is 
dat, - har bueken binne dar ?, van wie 
(van welke vrouwelijke persoon) is dat 
boek, zijn die boeken? Fan - is dat bUek, 
fan - binne dà bûeken ?, van wie is dat 
boek, van wie zij n die boeken ? Waans is, 
binne dat? <zeldz.>, van wie is dat 
(boek), zijn di e (boeken)? - synen is, bi/'!
ne dat ?, van wie (van welke mannelijke 
persoon) is dat (boek), zijn di e (boeken)? 
- harrens is, bill /Ie dat ?, van wie (van 
welke vrouwel ijke persoon) is dat (boek), 
zijn di e (boeken)? Fan - is dat, fan - bin
ne dà ?, van wie is dat (boek), van wie 
zijn di e (boeken )? - wet dat na eh ?, wie 
weet dat nog? (a ls retori sche vraag; 
m.a.w.: er is (bijn a) niema nd meer di e 
dat nog weet). - wil dat net?, wie wi I dat 
niet? (m.a .w. : iedereen wil dat wel). 2. 
(als pron.interr. ; aan het begin van een 
bijzin) welk persoon, welke personen. - ) 
wa't. Ik wet net - der aan komt, komme, 
ik weet niet wie daar aan komt, komen. -
der aan komt, komme, wet ik net, wie 
daar aan komt, komen, weet ik niet. W)' 

friegje ûs oof (aan) - se dat j eeulI'l1 hew
we, wij vragen on s af (aan) wie ze dat ge
geven hebben. Wy friegje ûs oof (aan) -
aftstà, ajtste dat 81ege rre j eeuwn heste, 

wij vragen ons af (aan) wie jij , je dat a l
lemaal gegeven hebt. Jà wet net mair fa n 
- se dat kriige het, zij weet niet meer van 
wie ze dat gekregen heeft. 3. (als pron. 
re l. ; aan het begi n van een bijzin ); ook: 
<zeldz.> degene die, elk di e (voOl·ko
mend als enkelvoud ig onderwerp van een 
onderwerpszin). De perseun - S)'I1, - har 
bûeken (ar) dar binne, de (mannelijke, 
vrouwelijke) persoon van wie die boeken 
zijn. - ) der't, wer't. - sàwat se i, is net 
\'0'S, wie zoiets zegt, is niet wij s. ) dy 't, 
wa't. # - is de/feur ?, wie is daa r (aan de 
(voor)deur)') - ) feur. - (dan) aik, wie 
(dan ) ook, onverschillig wie. 

wà,onregelm .v. , ) wazze . 
waach, [va: x] s.m. Waach ; waag, plaats of 

gebouw waar vanwege de stedelijke over
heid goederen gewogen worden voor de 
handel. De aude - tà Dakkum, de oude 
waag te Dokkum. 

waach, s.m. , -> weieh. 
'waadje, [va:dja] v. , wade, wade; 'wadje, 

[vadja] v. <zeldz.>, ik wadje, dà wadeste 
[va:dasta] , hy wade [va:da] , wy, je, jim
me, jà wadje; wade, wade. <Fr.:> Wäd
zje. 1. waden . De fiskers masten in heel 
ieuwn troch it slyk hal1ne -, de vissers 
moesten een heel eind door het slijk wa
den , baggeren. - ) bagger j e, paazje. 2. 
met vuile voeten of schoenen (de vloer) 
bevui len. -> baffelje. Dà moste net mooi 
dyn smarge fOffen yn hus -, je moet niet 
met je vuil e voeten door het huis sjouwen 
(en het zo bevui len). 3. <zeldz.> trappen 
(inz. a ls tweede lid van de samenstel
lingen dalwaadje en plaatwaadje). -> 

traapje. 
waai, [va:il s.m . Waai; hui , wei , de dunne, 

zoetige vloeistof di e na het kaasmaken 
va n de melk overblijft. 

'waaier, [va:iar] s. m., -s. Waaier; waaier, 
werktuig om zich koelte toe te wuiven . -> 

wooie. 
'waaikfun, s.m. Waa ikûm; wei kom, wei

nap (voor het opscheppen van wei ); ook 
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voor: wei vat, vat waarin wei opgevangen 
en/of bewaard wordt. 

waak, [va:k] adj., waker, -st. Weak; week. # 
Sà - as bree, <Fr.> sa weak as brij ; heel 
erg week. 

waak , [va :k] s.m. Weak: week, het weken. 
# Yn 'e - satte, in de week zetten. - , wiet. 
Aitse, bane yn 'e - satte, erwten, bonen in 
de week zetten. Aitse, ba ne motte aist in 
nacht )'n 'e -, erwten, bonen moeten eerst 
een nacht in de week gezet worden (om 
uit te dijen, te zwellen). ' urryne. 

waak'hetsich, -[h8tsax] adj. & adv. Weak
herti ch; weekhartig. 

'waakhleuwn, [va:k]- s.m. Hiemhûn: waak
hond. -+ wetje . 

'waakje, [va:kja] v., wake, wake; 'wakje, 
[vakja] v. , ik wakje, dà wakeste [va:ka
sta], hy wake [va:ka], \'0', je, jimme, jà 
wakje; wake, wake. Weakje: weken. 

'waakje, v. , - , wetje . 
waaks, [va:ks] adj ., -er, -t. Waaks, wach ; 

waaks. Dy hieuwn is tiige -, die hond is 
erg waaks. - , wetje. 

'waaksaim, adj ., -+ waaksuJn. 
'waaksells, [va: ksan(t)s] s. m. Waaksens, 

wachens; waaksheid . 
'waaksum, [va : ksam]; 'waaksaim, [va: k

saim] <zeldz.>; adj . Wach; waakzaam. 
-+ wetje. 

'waakte, [va:kta] S. I11 . Blabze; blubber, 
slijk, doorweekte modder. Hy róke fast 
yn 'e -, hij raakte vast, bleef vast zitten in 
de blubber, in het slij k. 

waal, [va :l] s.m. , walen, wallen [va lan]. 
Wal; wal. # De eeuwre -, de oever aan de 
overzijde (van hel meer, de zee). De faste 
-, de vaste wal , het land (tegenover de 
zee). -+ fas tewaal. Eeuwnder, feur de -
(jó re, leze), onder, voor, dich t bij de wal 
(varen , liggen). De beut fan 'e - scheeu
we, de boot de vanaf de wal (verder) het 
water in schuiven. Fan - stykje, van wal 
steken, beginnen met vertellen. Don 'e -
(bringe, gain, satte, winje), aan de (vas
te)wal, aan land (brengen, gaan, zetten, 
wonen). -+ laun . EilaLt/ulers oon 'e -, 
Schierl11onnjkogers we aan de vaste wal 
zijn gaan wonen. - , dyk. Don heiger, lie
ger -, aan hoger, lager wal. -+ heiger-

waardeerje 

waal, liegenvaal. Don lieger - retje, aan 
lagerwal raken (leu. & fi g.). It schip ut 'e 
- stjûere, het schip uit de wal , de zee in 
sturen. Der is gin - mooi him tà besiilen , 
er is geen land met hem te bezei len, er is 
niet met hem te beginnen , hij is volko
men onhandelbaar. -+ laun. De - keert it 
schip, de wal keert het schip, men kan 
financieel niet verder gaan dan de geld
mjddelen toelaten. Om tlva walel! hanl!e 
sille, een compromis proberen te sluiten , 
aan de wensen van beide partijen tege
moet proberen te kOl11en (vgl. Fr. it gers 
fa n beide wa len ite 'het beide partijen 
proberen naar de zi n te doen '). - , fer
daagje, kust, rûere, stjûennan. 

'waalbaas, s. m. Walbaas ; walbaas. 
'waalkapteell, s.m. Walkaptein ; walkapi

tein . 
'waalstien, s.m. Waalstien; waalsteen, waal

klinker. 
'waalstrie, s. n. (Giel) slyt; (echt) walstro. 

, lemûenkrieu1Vd. 
waam, [va: m]; waan, [va: n]; s.m. Waan, 

wan, wege; sl11alle ruimte tussen de mu
ren van twee dicht bij elkaar staande ge
bouwen, in z. huizen, veelal voor de af
watering gebruikt en vaak afgesloten met 
een opstaande plank, di e aan de onder
kant een kleine opening vrijl aat. 

waan, [va :n] s. m. Waan; waan, wat men 
ten onrechte meent waar of werkelijk te 
zijn . # l en yn 'e waan bringe, /ie te, dat 
_ .. . , iemand in de waan brengen, laten , 
i emand doen geloven, dat ... 

waan, S. I11 ., - , waam. 
waans, - , wa. 
'waansin, s.m. Waansin ; waanzin . 
waan'sinnich, -[slnax] adj. & adv. Waan-

sinnich ; waanzinnig. 
waa ' rachtich, adv. & intelj. , , lvrachtich. 
'waarborch, [va :r]- s.m. Boat'ch; waar

borg. 
'waard, [va:(r)t] s. m. <zeldz.>, -en [va:(r)

dan] . Weat'd; waard , herbergier, kaste
lei n. - , kasteleen. 

'waarde, [va: (r)da] s.m. Wearde; waarde. 
# Fan -, van waarde, met veel waarde. 

waar'deerje, [va:(r)dLarja] v., waa rde re, 
waat'dere; war'deerje, [va(r)dl.arja] v. , 



waardeleus 

wardere, warde re. Weardearje, wurdear
je; waarderen . Waarde re (d), gewaar
deerd. 

'waardeleus, -[Iö: s] adj. Weardeleas; waar
deloos. 

waar'dering, [va:(r)dI.arlIJ] ; war'dering, 
[va(r)dI.arlIJ]; s.m. Wurdearring; waar
dering. 

'waardich, [va :(r)dax] adj . & adv. Wear
dich; waardig. 

'waardichheid, -[hE.it] s.m. Weardich
heid ; waardigheid. - ) fo lwaasje. 

'waardshtis, [va:(r)ts]- s. n. <zeldz.>. 
Weardshûs ; herberg. --t herberch. 

'waarlik, [va: (r)lak] « ed.) ; 'wierlik, 
[vi.a(r) lak] ; 'wierliken, [vi.a(r)lakan]; 
adv. Wierlik(en); waarlij k. - ) wier. 

'waarnimme, [va:r]- onregelm.v. Waar
nllJll1le; waarnemen . 

'waarnimmer, -[nlmar] s. m., -s. Waar
nimmer; waarnemer. 

'waarnimrning, -[nlJnlD] s.m. , -en. Waar-
.. . 

llIrnmlllg; waarnemmg. 
waas, [va:s] s. m., wazen [va:zan] . Waas; 

waas. De blauwe - fan 'e druven , het 
blauwe waas van de drui ven. 

waask, [va:skJ; wask, [vask] ; s.m., -en. 
Wask; was. 1. het wassen. De - deure 
fandei lang, de was duurde vandaag 
lang. 2. wasgoed. --t waaskgûed. De - op 
'e Iyn hingJe, de was aan de lijn hangen. 
De - ûttjaskje, de was uitspoelen. # Don 
'e - wazze, aan de was, aan het wassen 
zIJn. 

'waaskbaas, s.m. Waskersbaas; wasbaas. 
'waaskbak, s.f. Waskbak; wasbak. 
'waaskbues, s.n. Waskboerd; wasbord. 
'waaskdei, s.m. Wask(ers)dei ; wasdag. 
waaske'ree, [va:skare:] s. m. , -ën. Was-

kerij ; wasserij . 
'waaskfat, s. n. Waskfet; wasvat. 
'waaskgeree, s. n. Waskersguod; wasgerei. 
'waaskgued, s.n. Waskguod; wasgoed. --t 

waask. 
'waaskheuk, s.n. Waskhok; washok. 
'waaskje (dy), [va: skja] v. , Imaske, waas

ke; 'waskje (dy), [vaskja] v., waske, was
ke ; 'wast je (dy), [vas(t)ja] onregelm.v., 
ik wastje [vas(t)ja] , dà waskeste [vas
kasta], hy waske [vaska], wy, je, jimme, 
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Ja wast j e [vas(t)ja]; waske, waske. (Jin ) 
waskje; (zich) wassen. Waaske(d) , ge
wassen . Fris waasked, fris gewassen. 
fa I, haull, pispoot, see, wiskje. 

'waaskknyper, s.m . Waskkniper ; waskn ij
per. --t knyper. 

'waaskkuer, s.m. Wa kkoer: wasrnand. 
'waaskk6m, s.m. Wask(ers)kûm; waskom, 

lampetkom. 
'waasklyn, s.f. Waskline; waslijn . ) dnich

lyn. 
'waaskmesyn, s.n. Waskmasine; wasmachi 

ne. 
'waaskmiddel, s.n. Waskmiddel ; wasmid

del. 
'waaskmoge, s.m. Hantsjettel , wasktsjettel; 

kookketel, wasketel. - ) hauntjattel, 
waasktjattel. 

'waaskpeujer, s. n. Waskpoeier ; waspoe
der. 

'waaskschammel, s. m. Waskersskammel; 
wasschammel, wasschraag. 

'waaskstel, s.n. Waskstel; wasstel. 
'waasktafel, s.f. Wasktafel ; wastafel , tafel 

waaraan men zich kan wassen. 
'waasktjattel, s.m. Wasktsjettel; wasketel. 

) hauntjattel, waaskmoge. 
'waaskwatter, s.n. Wask(ers)wetter ; was

water. 
'waazje, [va:zja] v. *, waze, waze. Waazje; 

wazen, zich als een waas vertonen. De 
schymer waze ieuwr it laun, de schemer 
waast, vertoont zich als een waas over 
het land. 

wacht, [vaxt] s.m., -en. Wacht; wach t. De 
- oojlasse, de wacht aflossen. De seks -en 
op see, de zes wachten op zee (o.a. de 
hieuwnewacht). # Op - stain, op wacht 
staan. De - haude (ieuwr), de wacht hou
den (over). Wat yn 'e - slypje, iets in de 
wacht slepen, iets bemachtigen. 

'wachter, [vaxtar] s.m., -s. Wachter ; wach
ter. 

'wachthtis, s.n. Wachthûske; wachthuisje. 
'wacht je, [vax(t)ja] v. , ik wacht je [vax

(t)ja] , dà wachteste, hy wachte, wy, j e, 
jimme, jà I.vachtje [väx(t)ja] ; wachte, wach
te. Wachtsje; wachten . Wacht (even)!, 
wacht je (e ven)! , wacht (even)! -n deure 
sà lang , wachten duurt zo lang. Hier af 
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der stain tà -n, ergens staan wachten. 
fen, wat - <zeldz.>, iemand, iets wachten 
(afwachten ; verwachten , tegemoet zien). 

, oofwachtje, fen vachtj e. # Dy - f eur 
<zeldz.>, zich wachten voor, op zij n 
hoede zij n voor, oppassen voor. - , 
oppase. - mooi ... , wachten met ... , ... 
nog niet doen, ui tvoeren. Der motte wy 
net langer mooi -, daar moeten wij niet 
langer mee wachten, dat moeten wij nu 
doen. Op ien, wat -, op iemand, iets 
wachten. De beslissing, utslach het lang 
op him - latten, de besliss ing, uitslag 
heeft lang op zich laten wachten, het 
heeft lang geduurd voordat de besli ssing 
genomen was, voordat de uitslag bekend 
was. Wat tà -n hawwe, iets te wachten 
hebben , iets kunnen verwachten. Dat stie 
(us) tà -n, dat staat (ons) te wachten, dat 
hebben we in het vooruitzicht. 

'wachtjild, s. n. Wachtjild; wachtgeld. # 
Op - satte, stain, op wachtgeld zetten, 
staan. 

'wachtjilder, -[inder] s. m., -s. Wacht
jilder; wachtgelder. 

'wachtkomer, s. m. Wachtkeamer; wacht-
kamer. 

'wachtlist, s. m. Wachtli st; wachtlijst. 
'wachtpost, s. m. Wachtpost; wachtpost. 
'wachtrone, v. Wachtrinne; wachtlopen. 
'wachttûer, s.f. Wachttoer; wachttoren. 
'wachtwes, s. n. Wachtwurd; wachtwoord . 
Wad, nom.prop., --> Wed. 
'Wadden, nom.prop., - , Wed. 
'waddeneilaun, s.n. Waadeilàn; waddenei-

land. 
'waddenkust, s. m. Waadkust; waddenkust. 
'Waddensee, nom.prop. Waadsee; Wad

denzee. 
'wade, [va:de] s.m. « ed.), -no KJ aad; wa-

de. 
wade(ste), --> wadje. 
'wadje, v. , --> waadje. 
'wafel, [va:fel] ; 'waffel, [vMel] (alleen in 

bet. 2); s. m. , -s. Waffel; wafel. 1. luchtig, 
pl at, bladerig gebak. 2. waffel, wauwel, 
mond. Haud dyn -I, hou je wafel, waffe l, 
mond ! 

'wafelbakker, s. m. Waffelbakker; wafel
bakker. 

waigje 

'wafeliizder, s.n. Waffel(koeks)izer; wafel
IJzer. 

'wafelkraim, s.m. & s.f. Waffel (koeks)
kream; wafelkraam. 

'waffel , s.m. , - , wafel. 
'wage, [va:ge] st.v. , weich [v8.ix], waich 

[vaix] <zeldz.>; weigen [v8.igen], wai
gen [valgen] <zeldz.>. Wage; wegen. Wy 
motte it aist maar even -, wij moeten het 
eerst maar even wegen . Hàfole waacht 
dat ?, hoeveel weegt dat, hoe zwaar is 
dat? - , swier, wikke. 

'wagenwiid, [va:gen]- adv. Wagewiid, 
waach en wiid; wagenwijd. l à daar stuech 
- epen, die deur stond wagenwijd open . 
-> wiidwaged. 

'waggelje, [väge lje] v., waggeLe, waggele. 
W(r)aggelje, roeikje; waggelen, onvast, 
slingerend lopen. # - as in aud eeuwn, 
heel erg waggelen (Iett .: waggelen als 
een oude eend). - , kakogelje, paunteLje. 

waich, --> wage. 
'waichhals, s. m. Weachhals; waaghals. 
waichhalze'ree, -[hälzere:] s.m. Weach-

halzerij ; waaghalzerij . 
'waichstok, s.n. Weachstik ; waagstuk. 
waigen, - , wage. 
'waigje, [va igje] v., waige, waige. Weagje; 

wagen (ri skeren; durven te ondernemen). 
Wy motte it maar -, wij moeten het maar 
wagen, wij moeten het ri sico maar ne
men. fk hew it neut mair waige om mooi 
him saken tà dwaan, ik heb het nooit 
~eer gewaagd, aangedurfd met hem za
ken te doen. # Dy -, zich wagen, het aan
durven (altijd in combinatie met een 
ri chtingsbepaling). Ginien waige him 
mooi dit weer bedaar, ni emand waagt 
zich met dit weer buiten, niemand durft 
het aan met dit weer naar bui ten te gaan. 
l à waige har tà fier fan 'e straun oof en 
rake yn 'e streum, zij waagde zich te ver 
van het strand , zij durfde het aan zich al 
zwemmend heel ver van het strand te 
verwijderen (waarmee zij een onverant
woord ri sico nam) en raakte in de 
stroom. Dy net oon ... -, zich niet aan ... 
wagen, ... niet durven proberen (omdat 
het ri sico van te mislukken te groot is). 
Wat oon ... -, iets aan ... wagen, met ... 
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iets in de waagschaal stellen. Don jo 
wrak beut het de reder twinrich minske
livvens waige, aan die wrakke boot heeft 
de reder twintig mensenlevens gewaagd, 
door de bemanning met die wrakke boot 
te laten varen heeft de reder twintig men
senlevens in de waagschaal gesteld . Don 
ineeuwr waige(d) wazze, aan elkaar ge
waagd zijn , elkaar niets toegeven. Wy 
masten il der maar op -, wij moesten het 
er maar op wagen , wij moesten het ri sico 
maa r nemen . -> gewaigd. 

wair, s.m., -> wor. 
wairm, [vair(a)m] adj ., -er, -st. Waarm ; 

warm. [t is - (wee r), het is warm (weer). 
It wedt -er (weer) , het wordt warmer 
(weer). In -en dei, jaune, sommer, een 
wanne dag, avond, zomer. [I is - yn 'e 
kom.er, het is warm in de kamer, de tem
peratuur in de kamer is hoog. In -en jas, 
een warme jas, een jas die goed warmt. -
klooid wazze, warm gekleed zijn , warme 
kleren aan hebben, kleren aan hebben die 
goed warmen . Lekker, noflik -, lekker, 
aangenaam warm. - wazze, wezze, het 
warm hebben , krijgen. Yn -e taal, in war
me, hartelijke, welgemeende taal, be
woordingen. - kleuren, warme kleuren , 
kleuren die behaaglijk aandoen . -e klG/l
ken, warme, gevoelvolle klanken . # SO -
as in sleuf, <Fr.> sa waarm as in stove; 
zeer warm. - saun, warm en daardoor 
mul zand. -> hingje . - watter, warm wa
ter, verwarmd (stromend) water. ) kaud. 
In kamer mooi - en kaud watter, een 
kamer met warm en koud (stromend) wa
ter. - ) bruek, iiten, mulle. 

'wairmje (dy), [vair(a)mja] v. , wairme, 
wairme. (Jin ) waarmje; (zich) warmen . 

'wairmrone, v. Waannrinne; warmlopen . 
De mater is wairmroond, de motor is 
warmgelopen. # - feur, warm lopen voor, 
veel voelen voor. 

'wairmte, [vai r(a)mta] s. m. Waarmte; 
warmte. 

'wairmteptist, s. m. Waarmpûst; hittepui st. 
wairm'watterkraan, s. m. & s.f. Waarm

wetterkraan ; war mwaterkraan. 
waits, [vaits] s.f. & s.m., -e (al s s.f.), -en 

(al s s.m.). Wart; wrat. 
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'waitsich, [vaitsax] adj . Wartich ; wrattig. 
wak, [väk] s.n., -ken. Wek; wak (in het ijs). 
wake'bole, s.m. Weakkeböle, weakkewich ; 

spijs van in melk geweekt wittebrood (te 
vergelijken met broodpap). 

'wakens, [va: kan(t)s] s. m. Weakens; week-
heid. 

wake(ste), -> wakje. 
'wakje, v., -> waakje. 
'wakje, onregelm . v. , - ) wetje. 
'wakker, [vakar] adv. « Fr. ). Wakker; 

flink, fiks, duchtig, terdege (alleen voor
komend in zinnen zonder ontkennend 
element). Der wedt al - reeroond, er 
wordt al flink, duchtig geschaatst. 

wal, [va l]; wol, [vol] <zeldz.> ; adv. Wol ; 
wel. Wy hewwe him der nel syn, maar hy 
wie der -, wij hebben hem daar niet 
gezien , maar hij was er wel. Doch it 
maar -, doe het maar wel, doe het toch 
maar. Dat is - so, maar ... , dat is wel zo, 
dat is weliswaar zo, ik geef toe dat dat zo 
is, maar .. . Dal wette \\.)' olegerre -, dat 
weten wij allemaal wel, dat weten wij 
a ll emaal best. - wet ik, dat ... , wel weet 
ik, dat ... , (hoewel ik er niet alles van 
weet,) in ieder geval weet ik, dat ... Dat 
kin ik my - begrype, dat kan ik me wel, 
dat kan ik me (heel) goed begrijpen. Dat 
is - to marken, dat is wel , goed te mer
ken. Ik heer dy -, ik hoor je wel, ik hoor 
je best (al denk je misschien van niet). 
Hy wue - graaeh dy iene suueh ût 'e fles 
hà, hij wilde wel, heel graag die ene slok, 
teug uit de fles hebben. Wy sille har -
beprale, wij zullen hen wel overhalen , 
het lukt ons vast en zeker hen over te 
halen. Der sil - ginien wazze dy't har dit 
misgont, er zal wel niemand zijn , er is 
vast en zeker niemand di e hun dit mis
gunt. Dat hewwe se - fertjene, dat hebben 
ze wel verdiend, dat hebben ze zeer ze
ker, ongetwijfeld verdiend. Dal is - it 
minste wat \\.)' dwaan kinne, dat is (toch) 
wel het minste wat we kunnen doen. Jo 
wie - so bliid, zij was wel, toch zo blij , zij 
was ontzettend blij. It wie - aardich, bet 
was wel aardig, het was aardig (maar ook 
niet meer dan dat). Kin er dat - ?, kan bij 
dat wel?, ik vraag me af of bij dat kan. 
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Sjochste -, lI-:V rone sà ferkeers , z ie je 
wel, wij lopen zo verkeerd, je ziet dat ik 
gelijk had, we lopen zo verkeerd. Dà 
biste net doof, -?, <Fr.> do bi st net dof, 
wol?; jij bent toch niet doof? (Jett.: jij 
bent niet doof, is het wel?) . Der is /let 
fa le mal, - ?, <Fr.> der is net folIe moal, 
wol?; er is zeker niet veel meel (Jett .: er 
is niet veel l11eel, is het wel?) . De starm 
deure - twa dagen , de storm duurde wel , 
op z'n min st twee dagen. Wy hewwe -
twintich opyten, wij hebben er wel , op z'n 
minst twintig opgegeten. It is - trooi keer 
sà lang as .. . , het is wel, op z'n min st, 
mi nstens dri emaal zo lang als .. . # Gued 
e/l -, goed en wel. - betanke, wel be
dankt, reuze bedankt, heel erg bedankt. -
'reis, <Fr.> wolris; wel eens. Wy kinne it 
- 're is waigje, wij kunnen het wel eens 
wagen. En - ... , en wel, te weten, name
lijk .. . Syn stokken staie ale wyken yn 'e 
krant, en - f reeds, zijn stukken staan 
iedere week in de krant, en wel, namelijk 
vrijdags . . .. en -, ... en wel, ... en met 
alles wat er verder toe behoort . In meuj en 
langen planke, schaafd en -, een mooie 
lange plank, geschaafd en wel. ... nach -, 
... nog wel, ... zelfs. Twahundert geeuwne 
nach -, tweehonderd gulden nog wel, 
zelfs. As der op ien plak in breed straun 
is, dan - op it eilaun, als er op één plaats 
een breed strand is, dan wel , dan toch 
zeker, dan in ieder geval op Schjermon
nikoog. -> jore, wel, welkom. 

wal, [val]; wol , [vol] <zeldz.>; adj. Wol ; 
wel (a lleen voorkomend in de vaste ver
bindingen hierna) . # It - hawwe ..,. , het 
wel hebben , een goed leven hebben. 
Seeuwn en -, gezond en wel. 

wal , s.m., -> wol. 
'walbehaachlik, adj. & adv. Wolbehaach

lik; welbehaag lij k. 
'walbehagen, s. n. Wolbehagen; welbeha

gen. 
'waibekind, adj. Wolbekend; welbekend. 
'walbewöre(d), -[bav:): ra(t)] adj . Wol be

warre; wel bewaard. - , bewarje. 
walch, [valx] s. m. Walch, walge; walg. 
'walchlik, [valxlak] adj . WalchLik, wal

gich ; walglijk, walgelijk. 

wane 

'waldaad, S.I11. Woldied; weldaad. 
wal 'dadich, -[da:dax] adj. Wolruedich; wel-

dadig. 
'walfaart, s. m. Wolfeart: welvaart. 
'walfisk, [val]- s.m. Walfisk; walvis. 
'waLfiskfangst, s.m. Walfiskfangst: walvis-

vangst. 
'walfiskförder, -[h(r)dar] S. I11 . , -s. Wal

fi skfarjer ; wal visvaarder. 
'walfiskfören, s.n . Walfiskfarren ; wa lvis

vaart. 
'walgedien, -[gadi. an] adj. Wolgeillen; wel

gedaan. -> dien. 
'walging, [vaigIl)] s. m. Walging; wa lging. 
'walgje, [valgja] v. , walge, walge. Walgje: 

walgen. # - fan , walgen van. 
wallen, waal. 
'walrus, [va lrös], [valras] s. m., -sen. Wal-

rus; walrus. 
wals, [val(t)s] s.m. , -en. Wals; wals. 
'walsalich, adj. Wolsillich ; welzalig. 
'walse, [val(t)sa] v. , walste, walst; 'walsje, 

[val(t)sja] v. , walse, walse. Wal se; wal
sen. 

'walsje, v., - , walse. 
'waltofreden, adj. Woltefreden ; weltevre

den. 'frede . 
'walwazzen, s. n. Wolwêzen; welzijn . -> liv

ven. 
wal'willend, -[vnant] adj . Goedwillich , 

goedgeunstich ; wel wi llend. 
wan, [van] S. I11 . , -nen. Wan(ne), wine; 

wan, grote, platte, schaalvormige mand, 
gebru ikt voor het wannen van graan . -> 

wynje, wynmeeuwn. 
'wanbetöler, [vambat:): lar] s. m., -s. Wan

betel Ier; wan betaler. 
wand, [vaDt] s. m., -en [vandan] . Lewant, 

muorre; wand. De roze -en fan de wids, 
de roze binnen bekleding van de wieg. 

'wandfersiering, s. m. Muorrefersiering; 
wandversiering. 

'wandkaart, s. m. Muorrekaart; wandkaart. 
'wandklak, s. f. Muorreklok; wandklok. 
'wandlUs, s. m. Weachl ûs; wandluis. 
'wandrak, s.n. Muorrerak; wandrek. 
'wandtegel, s. m. Muorretegel; wandtegel. 
'wane, dy, [va:na] v. , waande, waand. lin 

waDe; zich wanen. Dà waCl/1Ste dy hier 
yn it paradys, je waant je hier iD het 



wangedrach 

paradij s. 
'wangedraeh, [vfuJ]- s.n. Wangedrach; wan

gedrag. 
'wangmuts, [valJ ]- s.f. ..,. . Wangmûtse; 

wangmuts, vrouwenmuts die ook de wan
gen bedekt. --> tjaik. 

'wanheup, [van]- s.m. Wanhope; wanhoop. 
'wanheupe, onregelm.v. Wanhoopje; wan

hopen. 
wan'heupich, [vanbö:pax] adj . & adv. Wan

hopich ; wanhopig. 
'wanheupsdaad, [vanhö: bz] - s. m. Wan

hoopsdied; wanhoopsdaad. 
'wankel, [vaIJkaI] adj. & adv. , -er, -st. Wan

kel; wankel. - ) wij. 
'wankelje, [valJkalja] v., wankele, wankele. 

Wankelje; wankelen. 
wankel'muedich, -[mü .adax] adj . & adv. 

Wankelmoedich; wankelmoedig. 
'wanklank, [v:'i.1J]- s. m. Wanklank; wan

klank. Der wes gin - heersd, er werd 
geen wanklank gehoord . 

wan'neer, [vanl.ar] adv. & conj. (onder
schikkend). Wannear (in bet. I), wan
near't (in bet. 2); wanneer. 1. (als adv.) 
op welke tijd, op welk tijdstip ; onder wel 
ke omstandigheden. - komt er oon?, 
wanneer, op welke tijd, op welk tijdstip 
komt hij aan ? - kin men seze, dat men 
genooch dien het?, wan neer, onder wel
ke omstandigheden kun je zeggen dat je 
genoeg gedaan hebt? 2. (als conj .) op 
welke tijd , op welk tijdstip ; onder welke 
omstandigheden . - ) wanneer't. Wy wette 
net - se oonkomme, wij weten niet wan
neer ze aankomen. Wy wisten net wan
neerstà [vanl.a(r)sto] , wanneerste [va
nI.a(r)sta] oonkomme sûeste, wij wisten 
niet wanneer jij , je aan zou komen . Men 
wet net - men genooch dien het , je weet 
ni et wanneer je genoeg gedaan hebt. # -
(dan) aik, wanneer (dan ) ook, onverschil
lig wanneer. 

wan'neer't, [vanLa(r)t] conj. (onderschik
kend). Wannear't; wan neer. Wy wette net 
- er oonkomt, wij weten niet wanneer hij 
aankomt. Wy wisten net wanneer'tstà 
[vanl. a(r)sto] , wanneer'tste [vanI.a(r)sta] 
oonkomme sueste, wij wisten niet wan
neer je aan zou komen. Men wet net -
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men genooch dien het, je weet niet wan
neer je genoeg gedaan hebt. --> wanneer. 

want, [vant] conj. (nevenschi kkend). 
Want; want. l à gie net mooi, - jà is wat 
hail, zij gaat niet mee, want zij is niet 
helemaal fit. 

'wantee, [van]- s. n. Wantij , wjert ij ; wantij . 
--> gairfleuje. 

'wanten, s.n ., --> weer. 
wan'tiidich, -[ti :dax] adj. & adv. Untidich ; 

ontijdig. - gebeuren, ontijdig geboren. - ) 
eeuwntiidich. 

'wantostand, [van]- s. m. Wantastan; wan
toestand. 

'wantreeuwe, [vantn:. k1a] v., wantreeuwde, 
wantreeuwd. Wan trouwe; wantrouwen. - ) 
j ertreeuwe. 

'wantreeuwen, [vantn: .k1an] s.n . Wantrou
wen; wantrouwen . -> jertreeuwen. 

wan'treeuwich, [vantn:.k1ax] adj . & adv. 
Wantrouwich ; wantrouwig. 

'wapen, [va: pan] s.n ., -s. Wapen ; wapen. # 
Eeuwnder de -s komme, onder de wapens 
komen , in (militaire) dien st treden . 

'wapenbuek, s.n. Wapenboek; wapenboek. 
'wapenbues, s.n. Wapenboerd; wapenbord . 
'wapenhaundel, s.m. Wapenhannel; wa-

penhandel. 
'wapenje (dy), [va:panja] v., wapene, wa

pene. (Jin) wapenje; (zich) wapenen . Wa
pene(d), gewapend. 

'wapentuch, s. n. Wapen ark, wapenreau; 
wapentuig. 

'wapperje, [vaparja] v. , wappere, wappere. 
Wapperje; wapperen. It waaskgued wap
pere oon 'e lyn, het wasgoed wappert aan 
de lijn . rwe fje. 

waps, [va ps] s. m. , -en. Reis, oplawi bus; 
opstopper, klets, mep. fen in - (oon 'e 
kap) jaan, iemand een hengst, klets (voor 
z'n kop) geven. - ) mep, (om.)wapse. 

'wapse, [vapsa] v. , wapste, wapst. Meppe; 
meppen, slaan. -> meppe, omwapse, 
waps. 

war, [var] s.m. War; war (a lleen voorko
mend in de vaste verbinding hierna). # 
Yn 'e - wazze <zeldz.>, in de war zijn , 
zitten (van garen , haar, touw). 
beeuwn, kneup, ties. Yn 'e - wazze, in de 
war zijn, in wanorde zijn , in het honderd 
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gelopen zijn. De hele bûel wie .vn 'e -, de 
hele boel was in de war , in wanorde, het 
was een grote warboel. ---> ferwarje. 

'warber , [varber] adj. , -der, -st . <Fr.:> 
Warber. 1. ij verig, arbeidzaam. ft binne 
-e jued, het zijn ijverige, arbeidzame 
mensen. 2. in de weer, bezig, in actie. - ) 
weer, warenshaun. Sà gau as it dei is, 
binne se al -, zodra het dag is, zijn ze in 
de weer, zijn ze bezig. - ) ware. 

'warberens, [varberen (t)s] s. m. Warbe
rens; ijverigheid, arbeidzaamheid. 

'warbuel, s.m. Tizeboel ; warboel. 
wareh, [varx] adj. « Fr. ), <zeldz.>, warge r 

[varger], -st. Wurch ; moe, moede, ver
moeid. ---> nu/ed. 

war'deerje, v. , - ) waardeelje . 
war'dering, s.m. , ---> waardering. 
'warheufd, s.m. Tiisholle; warhoofd. 
war'heufdich, -[hö:vdex] adj . Tiishollich; 

warhoofdig. 
wa'rimpel, [varimpel], [verlmpel] ; 'wrim

pel, [vrImpel] ; adv. & interj . <zeldz.>. 
Wrach(ts)jes, wrammels, wrampels; wa
rempel, warempeitjes. - ) wrachtich, 
wrintich . 

'waring, [va:rllJ] s.m. Warring; waring (op 
een scbip) . ---> gongbUes. 

'warje, [vat je] v., ik lVarje, dà wareste 
[v:neste], hy ware [v:ne], wy, j e, jimme, 
jà lVarje; ware, ware. Warje; behoeden , 
hoeden , beschermen, vrijwaren. Hûedje 
en warje us jaive lytje jonge , behoed en 
bewaar onze lieve kleine jongen (een 
bede). # Dy - feur, zicb beschermen te
gen. Warje dy feur de kaude, bescherm 
jezelf tegen de kou. - ieuwr, waken over, 
beschermen . De Here ware ieulVr ûs, de 
Heer waakt over ons, beschermt ons. len 
- en hene, <Fr.> immen heine en fiere, 
troaie; iemand oppassen en koesteren. - ) 
hûedje, huslVarje, kraimwGlje. 

'warje, [varje] v. *, <zeldz.>, ik warje , dà 
wareste [v:J :reste] , hy ware [v:J: re] , lVy, 
je, jimme, jà wGlje; ware, lVare. Waatje; 
waren, dolen, dwalen . ---> reeuwnwarje. 

warns'haun, adj. , ---> lVarenshaun. 
'warrel, [varel] s.m., -s. Wam·le, wmTel, 

wartel; wartel. 1. wervel, draaibm·e hou
ten grendel. - ) klip. 2. draaibare schalm 

wast 

of haak in of op het eind van een tuier, 
waardoor deze geen draaiingen, wi ndin
gen kan gaan vertonen. 3. verward in 
elkaar gedraaid gedeelte van een eind 
touw of een lijn. 

wars, [va(r)s] adj. (alleen als naamwoorde
lijk deel van het gezegde). Wars, wers; 
wars, afkerig. # - wazze van, wars, af
kerig zijn van. ---> fee, oojkerich. 

'warstelje, v., ---> 1V0rste/je. 
'wartaal, s. m. Wartaal; wm·taal. 
'wasdom, [vazdom] s. m. Waaksdom; was

dom (in bet. 1), groei (in bet. 2). 1. groei, 
volle uitgroei . ---> weensdom. God jeeUl vt 
de -, God geeft de wasdom. 2. groeipijn 
(altijd in combinatie met het art. de) . De 
- yn 'e fatten, knivvels hawwe, <Fr.> de 
waaksdom yn 'e fuotten , knibbels hawwe; 
de groei in de benen , knieën hebben . 
lVeense. 

wask, s.m., ---> waask. 
'waskje, v., ---> waaskje. 
wast, [vast] ; west, [VE:s t] <zeldz.>; s.n. (i n 

vaste verbindingen met de prep. om met 
het art. 'e) , adj. & prep. West; west. 1. 
(als s. n.; in vaste verbindingen met de 
prep. om kan het art. ook weggelaten 
worden ; in nevenschikking met aist ver
schijnt wast altijd zonder art. ) het wes
ten. - ) wasten. De son gie eeuwnder yn 't 
-, de zon gaat onder in bet westen . Twa 
fiskers ût it - fan Frieslaun , twee vissers 
uit het westen van Fryslän. 2. (als adj .) 
westelijk, tot het westen behorend, uit het 
westen (komend). De lViin is -, de wind is 
west, westelijk. 3. (als prep.) bewesten , 
ten westen van. - ) bewasten, wastlik. - de 
tjark, bewesten, ten westen van de kerk. 
# Om -, om 'e -, om - aan, om - om, by -
reeuwn, om - reeUlVn, by waste om, by 
waste reeU~V/1, om wasten, om de west, 
westwaarts: in bet westen gelegen. De 
eh/ne om - aan, de duinen in het westen , 
de in het westen gelegen duinen. De wiin 
gie mair om - oon, de wind loopt (meer) 
nam· het westen , de wind wordt westelij
ker. là fue ren om - om, zij voeren om de 
west. Fan aist naai, tat -, van oost naar, 
tot west, van bet oosten naar, tot het wes
ten . Yn aist en -, in oost en west, in bet 



waste 

oosten en het westen. 
waste, - , lVast. 
'wasten, [vasten] s.n. Westen; westen. De 

son gie eeum1der yll it -, de zon gaat 
onder in het westen. # In kamer op it -, 
een kamer op het westen, aan de westzij
de (van het hui s, hotel, enz.). --> wast. 

wasten, ' wast. 
Waster'bun, [vasterbön] nom.prop ~ 

Westerbuorren: Westerburen, naam voor 
het in zee verd wenen, t.o.v. Aisterbun 
westelijk gelegen, dorp op Schiermon
nikoog. ' Aisterbun. 

waster'bunders, -[bönde(r)s]; waster'bun
sters, -[bön(t)ste(r)s]; s.plur. Wester
buorsters, westerbuorrensters; bewoners 
van Wasterbun of van het westelijke deel 
van het tegenwoordige dorp Schiermon
ni koog. 

waster'bunsters, s. plur. , - } wasterbunders. 
'wasterdfute, [vaster]- s.plu r. (altijd met 

het art. de ). De westerdunen; de duinen 
aan de westzijde van Schiermonnikoog. 

'wasterkim, [vaster]- s.m. Westerkym; wes-
terbOl . 

'wasterlingte, [vaster] - s.m. Westerlingte; 
westerlengte. 

'wasters, [vaste(r)s] adj . Westersk; wes
ters. 

'wasterstarm, [vaster]- S. I11 . Wester
stoarm ; westerstorm. 

'wasterstraun, [vaster]- s. n. Westerstran; 
westerstrand . Men kin it ei/aLm aan it 
brede -, je (her)kent Schiermonnikoog 
aan het brede westerstrand. 

'wastewiin, [vaste]- s.m. Westewyn ; wes
tenwind. 

'wastieuwn, s.n. Westein ; westeinde; inz. 
voor: het westeinde van het dorp Schier
monnikoog. } aistieuwn, beprugge/je. 

'wast je, om egelm.v., - , lVaaskje. 
'wastkaunt, s.m. Westkant; westkant, west

zijde. 
'wastlik, [vastlek] ; 'westlik, [vEstlek] 

<zeldz.>; adj . & adv., -er, -st. Westl ik; 
westelijk. Leeuwerts leit wastliker dan 
Grins, Leeuwarden ligt westelijker, is 
meer naar het westen gelegen dan Gro
ningen. ft wastlikste punt, de lVastfikste 
punte fan it ei/aun, het westelijkste pun t, 
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het meest naar het westen gelegen punt 
van Schiermonnikoog. # - fa n, <Fr.> 
westlik fa n; ten westen van, bewesten. - } 
belVasten, lVast. 

wat, rvat]; wet, [VEt] <zeldz.>, ~ : pron. 
interr ., pron.rel. & pron.indef. Wat; wat. 
1. (als pron.interr.) welke zaak, welke 
zaken. - leit der?, wat ligt daar? - is it 
gefo lch, - binne de gefa lgen ?, wat is het 
gevolg, wat zijn de gevolgen? - dochste 
der?, wat doe je daar? - helVwe jimme har 
jeeulVn ?, wat hebben jull ie haar, hun ge
geven? - sûe 'k dy traiste ?, wat voor 
troost zou ik je kunnen geven, hoe zou ik 
je ku nnen troosten? - sûe 'k jcnll1S nach 
de streek op gain, wat heb ik eraan 's 
avonds nog de straat op te gaan, waarom 
zou ik 's avonds nog de straat op gaan? 
Wy lVette /let - er f an dûel is, wij weten 
niet wat hij van plan is. Wy lVette net 
lVatsto [vasto], lVatste [vaste] fan dûel 
biste, wij weten niet wat jij , je van plan 
bent. IeL/ IV,. lVat bjair mei er it j eeulVst ?, 
<Fr.> oer wat bier mei er it leafst?; wat 
voor bier, welk bier weet hij het meest te 
waarderen? - dei is it ?, wat voor dag, 
welke dag is het? - minsk lVet da t ne 
nach ?, welk mens, wie weet dat nu nog? 
(m.a.w.: niemand weet dat meer). - ben 
docht dat ne net ?, welk bnd doet dat nu 
niet? (m.a.w.: ieder b nd doet dat). 2. (als 
pron.rel.) hetgeen. - er hie, het er 1V00i
j eeuwn, wat, hetgeen, dat wat hij had, 
heeft hij weggeven. Do moste dwaan - se 
seze, j ij moet doen wat, hetgeen ze zeg
gen. Se motte dlVaan lVatsto [vasto] , 
watste [vaste] seisre, zij moeten doen 
wat, hetgeen jij , je zegt. Wy kinne meum 
net komme, - ûs ach so spyt, wij kunnen 
morgen niet komen, wat, hetgeen ons 
heel erg spij t. En, - na eh slimmer is, it 
rynt , en, wat, hetgeen nog erger is, bet 
regent. Dat is ales, al - ik hew, wet, dat is 
alles, al wa t ik heb, weet. Dat is it meL/ste 
- ik eut heersd helV, dat is het mooiste 
wat ik ooit gehoord heb. Dat wie ie 
ie/lichste - se mooinimme kûed hiene, dat 
was het enige wat ze mee hadden kunnen 
nemen. 3. (als pron.rel. ; terugslaand op 
een enkelvoudig onzijdig zelfstandig naam-
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woord, dat naar een abstracte zaak of 
naar een niet-gespecificeerde hoeveelheid 
van het een of ander verwijst) <zeldz.>. 
-> dar. Dat is in ding - net feljeften wezze 
mei, dat is een zaak die niet vergeten 
mag worden. ft eeuwnden verp - wy hier 
oonsnej e wille, is net nee, het onderwerp 
dat wij hier aan willen snijden, is niet 
nieuw. Dat is it punt - al it eeuwre 
ieuwrheerske, dat is het punt dat al het 
andere overheerst. Jo kaam mooi it baste 
- se fi ine kûe, zij kwam met het beste dat 
ze kon vinden. It (bytke) eilanders -
drukt is, is al wier aardich aud, het (wei
nige) Schiermonnikoogs dat gedrukt is, 
is al weer aardig oud. 4. (als pron.indef. ) 
iets. 'sowat. Der leit -, daar ligt wat, 
iets. Der is - to (b,vaan, er is iets te doen. 
Wat is der yn dy kotse tiid - feraundere , 
wat is er in die korte tijd wat veranderd, 
wat is er in die korte tijd (toch) veel ver
anderd. - ba tters, besanders, brukbers, 
eeuwrs, fraimds, griens, lekkers, nees, 
stoms, wat, iets beters, bijzonders, bruik
baars, anders, vreemds, groens, lekkers, 
nieuws, stoms. -> meu. # In ... fan wat 
binne j e my, een ... van heb ik jou daar, 
een ... van je welste, een geweldige ... In 
drokte fan wat binne j e my, een drukte 
van heb ik jou daar, een drukte van je 
welste, een geweldige drukte. It is (my) 
-, het is me (ook) wat (gezegd wanneer er 
een onaangename, netelige situatie ont
staan is). - (dan) aik, wat dan ook, onver
schillig wat. - 1\1y aik dagge, der deuge 
tach niks fan, wat we ook doen , er deugt 
toch niets van. - do ?, wat jij?, jij toch 
zeker ook? Fan iJles (en nach) -, - , iJles. 
- feur ... , wat voor ... (welk, welke ... ; wat 
voor soort ... )? Op - feur dei faalt aude
jiersdei fan 't jier?, op wat voor , op wel
ke dag valt oudejaarsdag dit jaar? - f eur 
bûeken heste leizen ?, wat voor, welke 
boeken heb je gelezen? - feur bUeken 
heste iJlegerre leizen, - heste iJlegerre 
feur bûeken leizen?, wat voor boeken , 
wat voor soort boeken heb je aJlemaal ge
lezen, wat heb je allemaal voor boeken 
gelezen? - feur (in) ... ?, wat voor (een) 
.. . , wat voor soort ... ? -> ho 'n. - f eur (in) 

wat 

man is dat, - is da t feur in man?, wat 
voor (een) man is dat, wat is dat voor een 
man , wat voor soort man is dat? Ik kin 
net prieuwe - feu r (in) apel at dit is, - dit 
f eur in apel is, ik kan niet proeven wat 
voor (soort) appel dit is, wat dit voor een 
appel is. - feur lekkers, meus hewwe jil'l1-
me der?, wat voor lekkers, moois hebben 
jullie daar? - is der dan feur besanders, 
fraimds, lekkers aan ?, wat is daar dan 
voor bijzonders, vreemds, lekkers aan?, 
wat is daar dan zo bijzonder, vreemd, 
lekker aan? (m.a.w.: het is helemaal niet 
(zo) bijzonder, vreemd, lekker). - , aan. -
f eur .. . (dan) aik , wat voor, welk(e) ... 
(dan) ook, onverschillig welk(e) ... 
ne?, wat nu? (wat is er aan de hand?; hoe 
nu verder?, hoe moeten we verder?) . - , 
sonder, \ vonder. 

wat, [vat] ; wet, [VEt] <zeldz.>, ..,. ; adv. 
Wat; wat. 1. enigszins, een beetje. Hy is -
leu, hij is wat, enigszins, een beetje lui . 
Dit is nach - ta meulikfeur dy, dit is nog 
wat, nog een beetje te moeilijk voor je. 
Sa wedt it - meujer, zo wordt het wat, een 
beetje mooier. Ik heup dat it - ta lozen is, 
ik hoop dat het wat, enigszins, een beetje 
te lezen is. Ik bin de hele dei - aan 't pie
len wein, ik ben de hele dag wat, zo'n 
beetje bezig geweest. Hy gyng sitten om 
- ut ta pûsten, hij ging zitten om wat, een 
beetje, even uit te blazen , op adem te ko
men. Jà wûene nach - blieuwe, zij wilden 
nog wat, nog even , nog een poosje 
blijven . 2. heel erg (met sterke nadruk op 
wat) . Ja wie - bliid, zij was wat blij , zij 
was heel erg, ontzettend blij. Dat dagge 
se - graach, dat doen ze wat, heel erg, 
(maar) al te graag. 3. met louter verster
kende functie (inz. als inleiding van uit
roepen). - (is dat) m.eu!, wat (is dat) 
mooi! , dat is heel erg, ontzettend mooi. -
wie se bliid!, wat was ze blij! , hoe blij 
was ze! , ze was heel erg, ontzettend blij. 
- dûech er syn bast!, wat deed hij zijn 
best! , hij deed ontzettend zijn best. - in 
tiid! , wat een tijd! (het is, was een prach
tige, heerlijke tijd ; het is, was een vrese
lijke, afschuwelijke tijd). - (is 't) in weer! , 
wat (is het) een weer " het is vreselijk 
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slecbt weer. - in wiin!, wat een wind!, 
wat waait het hard ! Ik begryp ne fale 
batter - in werk dat wein is, ik begrijp nu 
veel beter wat een werk, hoeveel werk 
dat geweest is. # Heel -, heel wat, heel 
veel. Dyn stok is heel - gO ffer dan my
nen, jouw stuk is heel wat, vele malen 
groter dan het mijne. - in .. ./, wat een ... !, 
wat veel ... ' - , in. - in jild, schiipe! , wat 
een geld, schepen !, wat een enorme boe
veel heid geld !, wat een enorm aantal 
schepen ! -> freewal, sàlVat. 

wat, [vat] ; wet, [VEt] <zeldz.>, '- ; num . 
Wat; wat, een beetje, een wei nig, enige, 
enkele. l eeuw him - jild, geef hem wat, 
een beetje, een weinig geld. Beite hie -
bieuwrkeree, grootvader had een klein 
boerenbedrijf. Hier en der - bimmen, hû
zen, bier en daar wat, enige, enkele bo
men, buizen . Dat wet elk dy 't - Ingels 
kin , dat weet ieder die wat, een beetje 
Engels kent. # Fiks, gued -, flink wat, 
vrij veel, tamelijk veel. - , freewat. Der 
binne al wier fiks - gasten op it ei/aun, er 
zijn al weer flink wat, vrij veel , tamelijk 
veel toeristen op Schiermonnjkoog. Heel 
-, heel wat, (heel) veel. l à het heel -
mooimóke, zij heeft heel wat, (heel) veel 
meegemaakt. In ... af -, een ... of wat, 
enige, enkele ... -> af, in, sà'n, stok. In 
dei, }ier, mond, wyk af - (lind), een dag, 
jaar, maand, week of wat (geleden), eni 
ge, enkele dagen , jaren, maanden, weken 
(geleden). 

wat, [vat] interj. Wat; wat. -! Komt er net?, 
wat! , wat vertel, zeg je me daar! Komt 
hij niet? 

wa't, [va:t] pron.interr. & pron.rel. Wa't; 
wie. 1. (als pron.interr. ; aan het begin 
van een bijzin) welk persoon , welke per
sonen. - , wa. Ik wet net - der aan komt, 
kom me, ik weet niet wie daar aan komt, 
komen. - der aan komt, komme, wet ik 
net, wie daar aan komt, komen, weet ik 
niet. Wy friegje us oof (aan) - se il 
j eeuwn hewwe, wij vragen ons af (aan) 
wie ze bet gegeven bebben. Wy f riegje us 
oof(oon) wa 'tstà [va :sto] , waaste [va: sta] 
it ólegerre jeeuwn heste, wij vragen ons 
af (aan) wie jij , je het allemaal gegeven 
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bebt. (Don) - IVy it aik friegen, g/lll en 
wist it, aan wie we bet ook vroegen , nie
mand wist het. l à wet nel mair fa n - se 
dat kriige het, zij weet niet meer va n wie 
ze dat gekregen heeft. 2. (als pron.rel.) 
<zeldz.> degene die, elk die (voOl·ko
mend als enkelvoudig onderwerp van een 
onderwerpszin). - , dy 'I , IVa. - sàlVat sei, 
is net wys, wie zoiets zegt, is niet wij . 

'wat jen, [vat jan] s. n., watjes [vat jas]. Wat
sje; watje. - , IVallen. 

watte, -> lViIIe. 
wat'teerje, [vatI.arja] V. , wallere, wCillere. 

Wattearje; watteren . Wallere(d), gewat
teerd. 

'watten, [vatan] s.plur. Watten ; watten. ' 
watjen. 

'watter, [vatar] s. n., -s. Wetter; water. 
Brak, fask, hes, saJr, saut, swiet -, brak, 
vers, hard , zacbt, zout, zoet water. # Dà 
nva binne as - en fjuer, die twee zijn als 
water en vuur, die twee zijn erg op elkaar 
gebeten . Epen -, open water. Heich -, 
hoog water, vloed. -> jlûed, tee, opkom
me, opsatle, trochkomme. Liech -, laag 
water, eb. - , êve, tee, fale, minderje, sak
j e, trochkomme, spyker. It is, wedt heich, 
liech -, het is, wordt boog, laag water. 
Mooi heich, hech -, met hoog, laag wa
ter, bij eb, vloed. Stark -, sterk water, 
sterkwater, conserveervloeistof voor ana
tomische preparaten. Bope -, boven wa
ter. -> pail. De Mie, kap bope - haude, 
bet hoofd boven water bouden, zich fi 
nancieel staande bouden . Eeuwnder -, 
onder water. - , steek. Tà -, te water. - , 
krûk. De reddingsbeut ging tà -, de red
dingsboot ging te water (en voer uit). - , 
ut, utgain. In schip tà - hete, een schip te 
water laten. It schip móke -, het schip 
maakt water, het scbjp krijgt water in , 
beeft een lek. -> air, bats, jluch, galp, 
groot, ji/d, kaud, son, speut, wairm, wyn. 

'watterdamp, s.m. Wetterdamp; water
damp. 

'watterdrup, s. m. & s.n. Wetterdrip; wa-
terdruppel. 

'watterfaal, s.m. Wetterfal ; waterval. 
'watterfarve, S. I11. Wetterferve; waterverf. 
'watterfat, s. n. Wetterfet; watervat, water-
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ton. -> rynwatter(s)fat. 
'watterfieuwl, s.m. Wetterfûgel; watervo

gel. 
'watterfrees, s. m. Wetterfreze; watervrees. 
'watterheichte, s.m. Wetterhichte; wa ter

hoogte. 
'watterheus, s.f. Wetterhoas ; waterhoos. 
'watterhin, s.f. Reidhintsje; waterhoen. -> 

reidhin . 
'watterhöle, s.m. WetterholIe; waterhoofd . 
'watterich, [vatarax] adj. , watleriger [vata

ragar], -st. Wetterich; wateri g. - sap, wa
terige soep. 

'watterkraan, s.m. & s.f. Wetterkraan ; wa
terkraan. 

'watterleiding, -[le. jdbJ] s.m. Wetterlieding; 
waterleiding. 

'watterlely, s.m. Swanneblom; waterlelie. 
'wattermark, s.n. Wettermerk; watermerk. 
'wattermeeuwn, s.f. Wettermûne; water-

molen. 
'watteromer, s.m. Wetteramer; waterem

mer. 
'watterpas, s.m ., adj. & adv. Wetterpas; 

waterpas. Wat mooi de - nooigain, iets 
met de waterpas nagaan . Wat - met je, 
iets waterpas maken. Dy planke leit net -, 
die plank ligt niet waterpas. 

'watterpeil, s.n. Wetterpeil ; waterpeil. 
'watterpelytsje, s.m. Wetterpolysje; water

politie. 
'watterplant, s.m. Wetterplant; waterplant. 
'watterpook, s.m. Wetterpokken; waterpok

ken . De - plante fut , waterpokken zijn 
besmettelijk. - , pook. 

'watterroot, s. f. & s.m. 1. Wetterröt; 
waterrat. 2. kikkert(s)fiskje, sturtkikkert; 
kikkervisje, dikkop. 

'wattersak, s.m. Wettersek; waterzak. 
'watterschai, s.m. Wetterskea; waterscha

de. 
'watterschap, -[sxap] s.n., -pen. Wetter

skip ; waterschap. 
'watterscheeuwt, s.m. Wetterskout; water

schout. 
watters'kaunt, [vata(r)s]- s.m. Wettersig

ge, wetter(s)kant; waterkant. Der liech 
fa le tuel ap 'e -, er lag veel veek, aan
spoelsel op de waterkant. 

'wattersneed, s. m. Wettersneed; watersnood. 

wauwelje 

'wattersnip, s.m. & s.f. Waarlamke; water
snip. -> hemelgeit. 

'watterspegel, s.m. Wetterspegel; water-
spiegel. 

'wattersport, s.m . Wettersport; watersport. 
'watterstaf, s.m. Wetterstof; waterstof. 
'watterstand, s.m. Wetterstan ; waterstand. 
'watterstraal, s.m. Wetterstriel; waterstraal. 
'watterstreum, s.m. Wetterstream; water-

stroom . 
'wattersucht, s.m. Wettersucht; waterzucht. 

- , sucht. 
'watterswyn, s. n. Wetterbaarch; water

geest, waterduivel , zich in zee ophou
dend groot zwijn , dat het op kinderen 
voorzien zou hebben (en waarmee kinde
ren bang gemaakt worden). -> dunatter, 
tjatteljûed. 

watterticht, adj. Wetterticht; waterdicht. 
In wattertichten ['vatartIxtan] jas, een 
waterdichte jas. Dy jas is watterticht [va
tar'tIxt], die jas is waterdicht. 

'wattertjattel, s.m. Wettertsjettel; water
ketel. 

'watterttier, s.f. Wettertoer; watertoren . 
'watterwooi, s.m. Wetterwei ; waterweg. 

De gotte watterwegen, de grote water
wegen. 

waun, [va. !.In]; waunt, [va. !.Int]; s.n. Want, 
wan (alleen in bet. 2); want. 1. al het 
touwwerk aan boord. 2. het gezamenlijke 
vistuig, de netten. # ft fast e -, het vaste 
want, staand want. 

'waundel, s.m. , - , haundel. 
'waundelje, [va.!.Inda1ja] v. <zeldz.>, waun

dele , waundele ; 'waunderje, [va.yndar
ja] v. <zeldz.>, waundere, waundere. Wan
nelje; wandelen. là waundelene naai 
straun to , zij wandelden naar het strand. 
ft ei/aun waundele, Schiermonnikoog wan
delt, verplaatst zich langzaam door af
slag (aan de westkant) en aangroei (aan 
de oostkant). -> keurje, bewaundelje, 
sliepwaundelje. 

'waunderje, v. , -> waundelje. 
waunt, s.n. , -> waun. 
waunt, s.m. , -> weeuw/U. 
'wauwelieh, [va .!.Ialax] adj. Jeuzelich, wau

welich ; wauwelig, kletserig. 
'wauwelje, [va. !.Ia1ja] v. <zeldz.>, wauwe-
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Ie, wauweIe. Jeuzelje, wauwelje; wauwe
len, kletsen, vervelend praten. -> j euze /
je, reutelje, teut je. 

'wazem, [va:zam] s. m. Wazem; wasem. 
'wazemje, [va:zamja] v. , wazeme, wazeme. 

Wazemje; wazemen . 
'wazen, [va:zan] adj . *. Wazen; wazen, als 

een waas. /n - sleujer, een wazen sluier. 
'wazich, [va:zax] adj . Wazich; wazig. 
'wazze, [vaza] ; và, [va] (verkorte vorm van 

de onbepaalde wijs op -e, alleen voor
komend aan het einde van een zin); onre
gelm.v., ik bin [bIn] , ik ben [b8n] t, dà 
biste [bIsta] , hy is [Is] (ook wel afgekort 
tot 's) , wy, j e, jimme, jà binne [bIna] 
(wanneer er in de zin een woord op binne 
volgt, verliest deze vorm vaak de stomme 
'e' -[a] , wat in de spelling weergegeven 
wordt als binn' of bin), wy, j e, jimme, jà 
benne [b8na] t ; ik wie [vi .a] , dà wieste, 
hy wie (wied komt alleen in de combina
tie wied er [vi .adar] voor), wy, je, jimme, 
jà wiene(n) [vi.ana(n)], wy, j e, jimme, jà 
wienelte [vi.anana] <zeldz.>, wy, j e, jim
me, Ja w/en [vijan] <zeldz.>; wein 
[v8. jn], ween [ve:n] <zeldz.>, wen [vw] 
<zeldz.>, weist [w;.ist] t . Wêze; zijn , 
wezen . Dat sil net makke lik wazze, wà, 
dat zal niet gemakkelijk zijn . /t mei nach 
sà kaud wazze, wà, het mag nog zo koud 
zijn , al is het ook nog zo koud. Liet dat 
sà wazze, wà, laat dat zo zijn , het zij zo. 
Hy liike wier batter tà wazzen, hij lijkt 
weer beter, hersteld te zijn. Hy het, is 
hier net wein, hij is hier niet geweest. là 
binne jister oonkomd, zij zijn gisteren 
aangekomen. Wie dan aik wat eerder 
komd!, was dan ook wat eerder geko
men! , je had wat eerder moeten komen . 
ft ben is jister byten troch in hieuwn, het 
kind is gisteren gebeten door een hond. 
Was f eursichtich!, wees voorzichtig! Was 
dà de minste maar, wees jij de minste 
maar, geef jij maar toe. Hier is in meu 
kykjen fan us lyt}, hier is, hier heb ik een 
mooi kiekje van onze kleine. - , hawwe. 
Hier is kafje mooi kueke, hier is koffie 
met koek (voor jullie), hier hebben jullie 
koffie met koek. Heden, dat is Tjeers!, 
hé, dat is, daar hebben we Tjeerd! Hy is 

632 

bieuwr, dumde, schûenmóker, timmer
man, hij i boer, dominee, schoenmaker, 
timmerman (van beroep). Dat is yn 'e 
sommer f an / 959 wein, dat is in de zo
mer van 1959 geweest, gebeurd, dat heeft 
zich i n de zomer van 1959 afgespeeld. ft 
wie op in snieuwn, het was op een za
terdag (dat het gebeurde, dat het plaats 
vond). Dat is al heel lang lind, dat is al 
heel lang geleden, dat is al heel lang 
geleden gebeurd. Dat mot gau -, <Fr.> 
dat moat gau wêze; dat dient snel, vlug te 
gebeuren. /t wie al gau: liet us 'reis 
sjonge!, het was al gauw, al gauw werd 
er gezegd: laten wij een s zingen ! Dat 
hus is wer't eerder in bakkeree stien het, 
dat huis is, bevindt zich, staat (op de 
plaats) waar eerder een bakkerij gestaan 
heeft. ft is hier net mair, het is hier niet 
meer, het bevindt zich hier niet meer. 
Dy't ien keer op it eilmtn wein het, gie 
der wier hanne, wie een keer op Schier
monnikoog geweest is, wie daar enige 
tijd vertoefd heeft, gaat er weer naar toe. 
Wie ik maar op it eilaun!, was ik maar 
op Schiermonnikoog! , ik wou dat ik 
Schiermonnikoog was. Wy binne der, wij 
zijn er, wij zijn aangekomen op de plaats 
van bestemming. Wer heste hanne wein?, 
waar ben je naar toe geweest?, wat heb je 
bezocht (en wat heb je daar gedaan)? As 
beite der nach wein hie, dan ... , als 
grootvader er nog geweest was, al s groot
vader nog geleefd had, dan .. . Wie beite 
der nach maar, was grootvader er nog 
maar, leefde grootvader nog maar. Beite 
is net mair <zeldz.>, grootvader is niet 
meer, grootvader is (nog niet zo lang 
geleden) overleden . Der is net mair, er is 
niet meer, alles (van het bedoelde) is op. 
Dat het (der) wein, dat is geweest, dat is 
verleden tijd , dat is voorbij . It kin -, dat 
... , het kan zijn , de mogelijkheid bestaat, 
dat ... Wat mei 't -?, wat mag het zijn , 
wat kan ik je, jullie, u presenteren ? Der 
is wat, er is iets (aan de hand). Wat sue 
der - ?, wat zou er (aan de hand) zijn ? 
Sue der wat -?, zou er iets zijn , zou er 
iets (vervelends of ernstigs) aan de hand 
zijn ? # Don (it) ... wazze, --> aan. In ... 
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f an wat binne j e my, een .. . van je welste, 
een .. . van heb ik jou daar, een geweldige 
.. . In drokte fan wat binne je my, een 
drukte van je welste, een drukte van heb 
ik jou daar, een geweldige drukte. Dat 
wie dat , dat was dat, hiermee is er een 
einde aan deze zaak gekomen. Der -
meie, er mogen zijn (flink van postuur 
zijn ; met kracht optreden , zich flink doen 
gelden, niet voor de poes zijn). Ne bin ik 
wer't ik - wil , nu ben ik waar ik wil zijn , 
over dit punt wi lde ik het hebben . Af it 
mOSI, mol -, dat ... , of het moest, moet 
zijn , dat .. . , tenzij ... It is tb beronen, 
naai tb gain, tb metjen, het is te belopen , 
na te gaan, te maken , het kan (wellicht 
met enige moeite) belopen , nagegaan, 
gemaakt worden. Dat wie tb ferwachtjen, 
dat was te verwachten, in alle redelijk
heid kon men dat verwachten. Dat is net 
tb begrypen, tb drinken, rb dwaan, tb 
fi inen, dat is niet te begrijpen , te drinken , 
te doen , te vinden, dat is onbegrijpelijk, 
ondrinkbaar, ondoenlijk, onvindbaar. De 
meeuwn wie net mair tb redden, de 
molen was niet meer te redden , de molen 
kon niet meer gered worden. Der wie 
ginien, niks tb heren, er was niemand, 
niets te horen. Der wie 'reis ... , er was 
eens ... Wat net is, kin komme, wat niet 
is, kan komen , je weet nooit wat er in de 
toekomst allemaal kan gebeuren . 

'wazzen, [vazan] s.n ., -s (a lleen in bet. 2) . 
Wêzen , wezen; wezen. 1. het essentiële, 
hetgeen iemand, iets maakt tot wat hij , 
het werkelijk is. 2. schepsel. In utblust -, 
een uitgeblust wezen, schepsel. - ) wezen . 

we, pron .pers., -+ 111)' . 

wè, onregelm. v., -+ wezze. 
wech, [VEX] s. m. , weggen [vEgan]; wich, 

[vlx] s. m. , wiggen [vIgan]. Wigge, wich; 
weg, wegge, wigvormig wittebrood. 

wêch, [VE:X] s.m. (<Fr.), <zeldz.>, wêgen 
[vE:gan]. Weach ; golf, baar. -+ golf 

wêch, s.m., -+ weich. 
'wech-ende-'weer, [vEgEl1davI.ar] adv. 

<zeldz.>. Wech-ende-wear; overal, rond
om, aan alle kanten. Men sjocht se -, je 
ziet ze overal. De bledden steeuwden -
de bladeren stoven naar a ll e kanten . # 

wee 

Fan -, van hei nde en ver. - ) fier. De jued 
komen f an -, de mensen kwamen van 
heinde en ver. ) reeuwnoJn. 

Wed, [VEt]; Wad, [vat]; 'Wadden, [va
dan] ; nom. prop. Waad; Wad, Wadden . It 
Wed, it Wad, de Wadden, het Wad, de 
Wadden . Mooi liech wa ffer faalt it Wed, 
it Wad, fale de Wadden hast druch, bij eb 
va lt het Wad, vallen de Wadden bijna 
droog. Op it Wed, it Wad, op de Wadden 
fiskje , op het Wad, op de Wadden vissen . 

'weddenschap, [vEdansxap] s.m., -pen. 
Weddenskip; weddenschap. 

'wedener, [ve:danar]; 'weedner, [ve:dnar] ; 
'widner, [vldnar] ; s. m. , os. Widner; we
duwnaar. 

weder'waardichheden, [ve:darva:(r)daxhe:
dan] s. plur. Wederwarichheden ; weder
waardigheden, lotgevallen, avonturen. 

wêde(ste), -+ wedje. 
'wediiver, [VEt] - s. m. Wediver; wedijver. 
'wediiverje, [VEt]- v. Wediverje; wedijve-

ren. # - kin ne mooi, kunnen wedijveren 
met. 

'wedje, [vEdja] V. , ik wedj e, db wêdeste 
[vE:dasta] , db weddeste [vEdasta], hy 
wêde [vE:da] , hy wedde [vEda] , 110', j e, 
jimme, jà wedj e; wêde, wedde; wêde, 
wedde. Wedzje; wedden. # - om, wedden 
om. 

wedste, -+ wezze. 
'wedstryd, [vEtstrit] s.m., -en [vEtstridan] . 

Wedstryd; wedstrijd. 
wedt, -+ wezze. 
'wedóf, [ve:düf] s.f., weduwen [ve:dühlan], 

weduvven [ve:düvan] . Widdo; weduwe. 
Syn mem wie in airm -, zijn moeder was 
een arme weduwe. # De weduwen en we
zen, de weduwen en wezen. 

wee, [ve:] s.n . <zeldz.>. Wee; wee, pijn , 
smart, verdriet. - ) fertriet, smets. 

wee, [ve:] s.m. (komt vrijwel uitsluitend in 
het meervoud voor), -ën. Fleach ; wee, ge
boortewee. De aiste -, de eerste wee. De 
-ën, de weeën. 

wee, [ve:] interj. Wee; wee. - it schip dat 
mooi in starm aan lieger waal ferdage , 
wee het schip dat, hoe slecht zal het het 
schip vergaan dat met een storm aan la
ger wal geraakt. # 0 -I, 0 wee! 0 - aste 
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dat dochste! , 0 wee als je dat doet (dan 
zwaait er namelijk wat). 

wee, [ve:] adj ., -ër, -st. Wee; wee. Ik bin sà 
-, ik ben zo wee, misselijk, onpasselijk. -
(fan de hûnger), - op 'e mage wazze, 
<Fr.> wee op 'e mage wêze; wee, fl auw, 
mi sselijk van de honger zijn . -+ f1a u. 

'weedner, s.m., -+ wedener. 
'weeëns, [ve:jan(t)s] s.m. Weeëns; weeheid. 
'weefgeteeuw, [ve: vgatq,l] s. n., -en. Weef-

tou; weefgetouw. 
'weefkonst, [ve: t] - s.m. Weefkeun st; weef

kunst. 
'weeflyn, [ve:v]- s. f. Weefline; weeflijn , 

elk der dwarstouwen in het scheepswant 
die tezamen een ladder vormen. 

'weefsel, [ve:fsal] s.n ., -s. Weefsel; weef
sel. 

'weefstuel, s.m. Weefstoel ; weefstoel. 
'weeïch, [ve:jax] adj. Weeïch ; weeïg. In 

weeïgen smaak, een weeïge smaak. 
week, [ve:k] s.m. , weken; 'weke, [ve:ka] 

s.m. , -no Wike, wyk; wiek, kous, lemmet, 
pit (van een petroleumstel). Helje my 
even in nejen - yn 't mesyn, haal even een 
nieuwe wiek, kous, een nieuw lemmet 
voor het petroleumstel voor me. 

'weeklacht, s.m. Weeklacht; weeklacht. 
'weekleie, onregelm.v. Weekleie; weekla

gen . 
'weelde, [ve:lda] s. m. Wielde; weelde. De -

jan de bleu jende natieuwr, de weelde van 
de bloeiende natuur. # Dat is gin -, dat is 
geen weelde, dat is zeer nodig. 

'weelderich, [ve:ldarax], [ve:ldrax] ; 'wyl
derich, [vildarax], [vildrax] <zeldz.> ; 
adj . & adv. Wielderich ; weelderig. 

'weemued, s.m. Weemoed; weemoed. 
wee'muedich, -[mü.adax] adj . & adv. 

Weemoedich ; weemoedig. 
wee'muedichheid, -[hE. i t] s.m. Weemoe-

dichheid ; weemoedigheid. 
ween, wazze. 
'weenark, s.m. & s. f. , - , weunark. 
'weenfertrek, s.n., - , weunjertrek. 
'weenhtis, s.n., - , weunhûs. 
'weenje, v. , -+ winje. 
'weenkomer, s. m., -+ weunkomer. 
'weenplaats, s.m . & s.f., -+ weunplaats. 
'weenplak, s.n., - , weunplak. 

634 

'weenschip, s. n., , weunschip . 
'weensdom, [ve: n(d)zdom] s. m. Waaks

dom; wasdom , groei, volle uitgroei. God 
jeeuwt de -, God geeft de wasdom . -+ 

wasdom. 
'weense, [ve:n(t)sa] st. v. , weensen [ve:n(t)

san]; 'winse, [vln (t)sa] st. v. <zeldz.>, 
winsen [vIn (t)san]. Waakse; groeien (inz. 
voorkomend, in de vorm van het verle
den deelwoord, als tweede lid van een 
samengesteld bijvoeglijk naamwoord of 
een samengesteld werkwoord, waarvan 
de infinitief niet los voorkomt, zie: j er
weensen, (eeuwn)folweensen, hai/ween
sen, misweensen, opweensen). Dà kiste 
salm niks - /iete, je kunt zelf niets laten 
groeien (m.a.w. : God geeft de wasdom). 
- , greuje, krieuwd, omfWeense, ûtweense, 
oonwas, wasdom. 

weent, [ve:nt] ; wint, [vlnt] ; s.m . ..... , -en. 
Went(e); woning. -+ weuning. 

'weenwyk, s.m. , -+ weunwyk. 
weer, [vl.ar] s.n. Waar; weer. Meu -, mooi 

weer (zie voor meer adj. die in weers
aanduidingen gebruikt worden: bang, be
naud, beuïch, bjoster, bleusterich, breu
jerich, druch, eeuwnlejich, jast, gued, 
hestich, heur, hoflik, kalm, kaud, kostlik, 
kuel, las, mal, min, mistich, rat, rau, 
re isber, rieuwzich, rynich, ruch, sjocht, 
sonnich, starmachtich, starmich, stil, 
sutterich, switterich, swuel, teisk, ticht, 
tjaldich, wairm). It - sit yn 'e spegel, het 
weer zit in de spiegel , de spiegel is mede 
door licht en vochtigheid op plaatsen 
aangetast, bedorven. -+ werich. # - as 
spak (maar net sà jet), <Fr.> waar as 
spek (men kin der älde wiven mei fet
meste); mooi , rustig, zacht weer. It is gin 
-, het is geen weer, het is vreselijk slecht 
weer. Wat (is 't) in -I, wat (is het) een 
weer! , het is vreselijk slecht weer. - en 
wiin, weer en wind, het weer in zijn volle 
omvang. Yn, troch - en wiin, in , door 
weer en wind. Meu - spylje, mooi weer 
spelen , iemand uiterst vriendelijk en 
voorkomend behandelen . Meu - spylje 
jan in eeuwrmans jild, mooi weer spelen 
met een anders geld, weelderig leven op 
andermans kosten . Fan - en wanten [van-
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tan] wyte, van wanten, van aanpakken 
weten. Mooi dit (kaude, meuje, rynige, 
sjochte) -, met dit (koude, mooie, regen
ach tige, slechte) weer, nu het van dit 
(koude, mooie, regenachtige, slechte) 
weer is. Mooi ien yn tjok - ieze, <Fr.> 
mei immen yn tsjok waar Ii zze; met ie
mand ruzie hebben, met iemand ge
brouilleerd zijn. -+ maling, monschyn
weer, omslaan, oll1slach, sonschynweer, 
wydeJje. 

weer , [vLar] s.m. Wear; weer, het zich we
ren. # Yn 'e - wazze, in de weer zijn , 
bezi g zijn , aan de arbeid zijn . -+ baan, 
schrip, spar, spier, teeuw, trewyn, war
ber, worenshaun. Dy tà - stelle (tj in), 
zich te weer stellen (tegen). 

'weerbejocht, s. n. Waarberjocht; weerbe
richt. 

'weergles, s. n. Waarglês; weerglas, baro
meter. It - sake, de barometer zakt. - > 

gies. 
'weerhone, s. m. Waarhoanne, wjerhoanne; 

weerhaan, windwijzer in de vorm van 
een haan. -+ hone, ween viisder, wiinwiis
der. 

'weerje, [vI.alja] v., were, were . Waarje, 
wierje; weren, zeker weer zijn. -+ be
weerje, fenveerje, mooiweelje. 

'weerje, v. , I·vore . 
'weerkaart, s.m. Waarkaart; weerkaart. 
weer'kaatse, v., - > wierkaatse. 
'weerleus, [vLa(r)lö: s] adj . Warleas; weer

loos, zonder verweer. 
'weerlicht, [vLa(r)llxt] s.m. Wjerljocht, 

waarljocht ; weerlicht. # As de -, als de 
weerlicht, zeer snel. 

'weerlicht je, [vI.a(r)llx(t)ja] v., it weer
lichte [vI.a(r)lIxta]; weerlichte, weerlich
te . Wjerljochtsje, waarljochtsje; weerlich
ten. It weerlichte yn 't sûd, het weerlicht 
in het zuiden . 

'weerpyne, s.m., - > wierpyne. 
'weerprofeet, s.m. Waarprofeet ; weer-

profeet. 
'weerschip, s. n. Waarskip; weerschip. 
weers(d(e», - > were. 
'weersiek, adj . Waarsiik; weerziek. 
'weerwiisder, s.m. Wynwizer; windwijzer. 

-+ weerhone, wiinwiisder. 

weide 

'weerwolf, s.m. Wearwolf; weerwolf. 
wees, [ve:s] s.m. , wezen [ve:zan]. Wees; 

wees. -+ weduf 
wees, > wii ze. 
'weesben, s. n. Weesbern ; weeskind. 
'weesfaam, s.f. Weesfamke; weesmeisje. 
'weeshüs, s.n. Weeshus; weeshuis. 
'weesjonge, s.m. Weesjonge; weesjongen. 
weet, [ve:t] s. m. Weet; tarwe. In sakfol -, 

een zak tarwe. -+ buekweet, straunweel, 
I'veten. 

weet, [ve:t] s.m. Weet; weet, het weten (a l
leen voorkomend in de vaste verbindin
gen hi erna). # Hier af der gin - fan 
hawwe, ergens geen weet van hebben, 
iets niet weten. Der hew ik neut - fan 
haun, dat heb ik nooit geweten . Wat aan 
'e - komme, iets aan de weet komen, iets 
te weten komen. It is maar in -, het is 
maar een weet Ge moet het toevallig een 
keer gehoord hebben om het te weten; je 
moet er alleen even de slag van hebben 
leren kennen om het te kunnen). -+ wyte, 
wetichheden. 

weeuwn, -+ wÎine. 
'weeuwnder, s.n., -+ wonder. 
'weeuwnder, adj . & adv., - > wonder. 
'weeuwnderlik, adj . & adv. , -+ wonderiik. 
'weeuwne, s.m., -+ wonde. 
weeuwnt, [VE. !Jnt] ; waunt, [va.!Jnt] 

<zeldz.>; s.m., -en. Want; want, hand
schoen. -+ mof 

'weewatter, s.n . Weewetter; hartwater, het 
.water dat men bij een wee, flauw gevoel 
(van de honger) in de mond krijgt. 

'wegebelasting, [ve:ga]- s.m. Wegebeles-
ting; wegenbelasting. 

wegen, -+ waai. 
'wegerje, v., -+ weigerje. 
'wegewacht, [ve:ga]- s.m. Wegewacht; we

genwacht. 
weich, [VE. jX] s.m., weigen [vE.lgan]; wêch, 

[VE:X] s.m., wêgen [vE:gan] ; waach, [va:x] 
s.m. <zeldz.>, wagen [va:gan]. Weach; 
buitenmuur; ook voor: binnenkant van de 
buitenmuur. # Yn 'e - sliepe, <Fr.> yn 'e 
weach sliepe; aan de muurkant van de 
bedstede slapen. 

weich, -+ wage. 
'weide, [vE.i da] s.m. <zeldz.>, -no <Fr.:> 
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Greide (alleen in bet. 1), weide. 1. wei , 
weide, weiland. - ) laun. 2. voer, wagen
vracht (hooi) . ) feeuwr, reed. In - ha i, 
een voer hooi . 

'weide, [vE.i de] v., weidde, weid; 'weidje, 
[vE.l dje] v., weide, weide. Wije; wijden 
(hei ligen; opdragen aan). # Wat - 00/1 , 

iets wijden aan. 
'weiding, [VE. i dIu] s. m., -en. Wij ing; wij

ding. 
'weidje, [vE. idje] v. , weide, weide. Weid

zje; weiden. De beesten rone to -n , de 
koeien lopen te weiden, grazen. De hue
der weide de schiepe, de herder weidt de 
schapen, laat de schapen grazen . -> 

grózje. 
'weidje, v., -> weide. 
weigen, - ) I,vage. 
'weigering, [vE.igerIu] s. m., -en. Wege

ring; weigering. 
'weigerje, [vE .i gelje] v. , weigere, weigere; 

'wegerje, [ve:gerje] v. <zeldz.>, wegere, 
wegere . Wegelje; weigeren. (Ien) wat -, 
(iemand) iets weigeren. 

wein, -> wazze. 
weis, [vE. i s] s.m. Waaks; was, bepaalde 

vetachtigestof. - ) streeuwnt. 
weis, -> wezze. 
'weisen, [vE.!Sen] adj . Waaksen; wassen, 

van was. In - beeld, een wassen beeld. 
'weiskös, s.f. Waakskers; waskaars . 
'weiwatter, [VE .iJ- s.n . Wijwetter; wijwa-

ter. 
weizen, - ) wezze. 
'weke, s. m. , -> week. 
'wekfles, s.f. Wekflesse; weckfles. 
'wekke, [vEka] v. , wekte, wekt. Wekke; 

wecken. 
'wekker, [vEkar] s. m. , -s. Wekker; wekker, 

klok met weksignaaL # De wekker (op 
saun ieuwre, /wil acht) sa fte, de wekker 
(op zeven uur, half acht) zetten. -> rettel
je, wetje. 

wel, rvd] s.f., -Ie. Wel(le), saad; wel, bron , 
plaat waar water uit diepe grondl agen 
onder druk naar de oppervlakte komt. -> 

saad, ton . 
wel, rvd] interj . 0 , wel; wel (ter inleiding 

van een vraag; als uiting van verwon
dering). - ) wal. 
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welk, [vdk] pron.interr. <zeldz.>. Hokker; 
welk. -> waf. 

'welkom, [vdkom] adj ., interj . & s.n. Wol
kom ; welkom. In -men gast, een welko
me gast. Hier af der (net) - wazze, ergens 
(niet) welkom zijn. len - hiete, iemand 
welkom heten . - yn LIS midden!, welkom 
in ons midden ! len ir - roruppe, iemand 
het welkom toeroepen. -> wal. 

'welkomstgruet, [vdkom(b)zd]- s. m. Wol
komstgroet ; welkomstgroet. 

'welkomstliet, [vdkom(p)st]- s. n. Wol
komstli et; welkomstlied. 

welkom'ttis, s. n. Wolkomthus; wel-
komthuis. len wat to - jaan, <Fr.> im
men wat ta wolkoll1thus jaan; iemand iets 
als welkomthuis geven. 

'weUe, [vda] v., welde, we/do Wälje; wel
len, opwellen, opborrelen. 

'weLIe, [vda] v. , welde, weld. Welle; wel
len, (twee stukken metaal) tot één geheel 
verbinden. 

'welwatter, s.n. Saadswetter; welwater, 
bronwater, putwater. - ) tonswaft er. 

wen, -> wazze. 
'wene, [ve: na] V. <zeldz.>, weende, weend. 

Sangerje, seamelje; zeuren, zaniken. - ) 
aimelje, armje, klieme, neuzelje, sanger
je, sanikje, seure, simmelje. 

wene(ste), -> winje. 
'wenich, [ve: nex] adv. & num. In bytsje, 

net folle; weinig. Wy komll7e der -, wij 
komen daar weinig, niet vaak . - j ild, 
bimmen, weinig, niet veel geld , bomen. -, 
minder, minst , weinig, minder, minst. - ) 
minder, minst. So - muchlik, to -, zo wei
nig mogelijk, te weinig. -> min. It eilan
ders kin troch maar wenigen schreeuwn 
wezze, het Schiermonnikoogs kan door 
maar weinigen geschreven worden. -> 

bytke, fo le, wat. 
'wenkbrau, s.m., -> wynbrau. 
wer, [VEr] adv. & conj . (onderschikkend). 

Wêr (in bet. 1 en 2) , wêr't (in bet. 3, 4 en 
5); waar. 1. (als adv.; aan het begin van 
een hoofdzin) op welke plaats. - win j e 
se ?, waar wonen ze? - gieste meum hem
ne ?, waar ga je morgen heen, naar toe? 
2. (als adv.; aan het begin van een hoofd
zin , altijd in combinatie met een prep.) 
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ter vervanging van het pron.interr. Hiat. -
watte dat fan bete/je ?, waar wi l je dat 
van betalen, waarvan wil je dat betalen 
(van wat wil je dat betalen)? - tinkste 
aan?, waar denk je aan, waaraan denk je 
(aan wat denk je)? 3. (als adv. ; aan het 
beg in van een bij zi n; vaak gevolgd door 
de conj. at) op welke plaats. -> wer't. Ik 
wet wal - (at) se winje, ik weet wel waar 
ze wonen. Ik wet wal werstà [VE:Sto], wer 
atstà [asto ], werste [vEsta] , wer atste 
[asta] weneste, ik weet wel waar jij , je 
woont. 4. (a ls adv. ; aan het begin van een 
bijzin ; altijd in combin ati e met een prep.; 
vaak gevolgd door de conj . at) ter ver
vanging van het pron.interr. wat. - , 
wer't. Ik wet net - (at) se dat fan bete/je 
wille, ik weet niet waar ze dat van willen 
betalen, ik weet niet waarvan ze dat 
willen betalen. 5. (a ls conj. ; vaak gevolgd 
door de conj. at) <zeldz.> daar waar; ook 
voor: overal waar. - , der't, wer't. - (at) se 
stuech, bleeuwn se stain, (daar) waar ze 
stond, bleef ze staan. Jà maffe blieuwe -
(at) se binne, zij moeten blijven (daar) 
waar ze zijn . - (at) er komt, wil er de 
baas spylje, (overal ) waar hij komt, wil 
hij de baas spelen. # - (dan) aik, waar 
(dan) ook, onverschillig waar. - (at) it 
(dan) aik is, waar het (dan) ook is. - , 
wersà, wer't. 

'were, dy [vI.ara] v. <zeldz.>, weersde 
[vl.azda], weers(d) [vI.as(t)]; 'weerje, 
dy, [vl.arja] v. <zeldz.>, were, were. Jin 
warre; zich weren. -> ware . 

'wereld, [vI.aralt] s. m. Wräld; wereld. De 
folkenfan de -, de volkeren der aarde. De 
launenfan de -, de landen van de wereld. 
# De wiide -, de wijde wereld. In wyten -, 
een witte wereld, een besneeuwd land
schap. - , aud, jild. 

'wereldbol, s.m. Wräldbol ; wereldbol. 
'wereldborger, s.m. Wräldboarger; we

reldburger. 
'werelddeel, s.n. Wrälddiel ; werelddeel. 
'wereldhaundel, s.m. Wräldhannel; wereld

handel. 
'wereldkaart, s.m. Wräldkaart; wereldkaart. 
'wereldkampyUen, s. m. Wrä ldkampioen; 

wereldkampioen. 

werking 

'wereldoorloch, s.m. Wräldoarloch; we
reldoorlog. De aisTe, !wade -, de eerste, 
tweede wereldoorlog. 

'werelds, [vI.aralts] adj. Wräldsk; werelds. 
'wereldwonder, s. n. Wräld(s)wûnder ; we

reldwonder. 
werf, [verf] s. m., werven [vErvan). Werf; 

werf, scheepswerf. - , helling. 
werfeur, adv. Wêrfoar ; waarvoor, waarom. 

Weifeur ['vE(r)fö.ar] sued er dat seid 
hawwe ?, waarvoor, waarom zou hij dat 
gezegd hebben? Friegje net: we ifeu r 
[vE(r)'fö.ar] , vraag niet: waarvoor, waar
om. 

'werich, [vI.arax] adj . Warich ; mede door 
de in vloed van li cht en vochtigheid aan
getast, bedorven. De spegel is -, <Fr.> de 
spegel is warich ; het weer zit in de spie
gel. -> weer. 

werk, [vErk] s. n., -en. Wurk; werk. In treu 
mooi in - deryn , een trui met een werkje 
erin . De -en fan Pita Grilk , de (dicht)
werken van Pita Grilk. # Hail -, half 
werk. Yn syn - gain, in zijn werk gaan, 
toegaan. Lang - hawwe mooi ... , lang 
werk hebben met ... Don it - gain, wazze, 
aan het werk gaan, zijn. Gin - hmvwe, 
sonder - sitte, wazze, geen werk hebben , 
zonder werk zitten, zijn , werkeloos zijn . 
Der is - aan 'e winkel, er is werk aan de 
wi nkel , er is veel werk te doen. -> diend, 
hmm, meusum, prikke, steuters. 

'werkbank, s.m. Wurkbank; werkbank. 
'werkdei, s. m. Wurkdei ; werkdag. 
'werkeleus, [vErkalö:s] adj . Wurkleas; 

werkeloos, zonder (betaald) werk. 
werke'leuze, [verkalö:za] s.m., -no Wurk

leaze; werkeloze. 
werke'leuzens, [vErkalö:zan(t)s] s.m. Wurk

leazens; werkeloosheid. 
'werker, [vErkar] s.m. , -s. Wurker; werker; 

inz. voor: harde werker. 
'werkferschaffing, -[fasxafl.tJ] s.m. Wurk

ferskaffing ; werkverschaffi ng. 
'werkfolk, s. n. Wurkfolk; werkvolk. 
'werkgelegentheid, s.m. Wurkgelegenheid; 

werkgelegen heid. 
'werkhaune, s. plur. Wurkhannen ; werk

handen . 
'werking, [vErklI.J] s.m., -en. Wurking; wer-
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king. 
'werkje, [w:rkje] V., werke, werke. Arbeid

zje, wurkje; werken. Hes -, hard werken . 
It schip begint tà on, het schip begi nt te 
werken. -> haun, macht, naad, swit. 

'werkjeeuwer, -[je. yer] s.m., os. Wurkjou-
wer; werkgever. 

'werkjued, s.plur. Wurklju; werkli eden. 
'werkkomer, s.m. Wurkkeamer; werkkamer. 
'werklik, [verkJek] adj. & adv. <zeldz.>. 

Werklik; werkelijk. -> echt. 
'werklikheid, -[he.it] s.m. Werklikheid; 

werkelijkheid. # Yn -, in werkelijkheid, 
in feite. 

'werknimmer, -[nlmer] s.m., os. Wurknim
mer; werknemer. 

'werkplaats, s.m. & s.f. Wurkpleats; werk
plaats. 

'werkschetlik, s. m. Wurkersskelk; werk
schort. 

'werkster, [verkster] s.f., os. Wurkster; werk
ster, werkvrouw. 

'werkstok, s.n. Wurkstik; werkstuk. 
'werksum, [verksem] adj . <Fr.:> Wurk

sumo 1. bewerkelijk, veel werk (en tijd) 
kostend. In - hus, <Fr.> in wurksum hûs ; 
een bewerkelijk huis. 2. werkzaam, wer
kend . In - Ii vven, een arbeidzaam, werk
zaam leven, het leven van iemand die 
veel werk verricht (heeft). # - wazze, 
werkzaam zijn , werken . Hy is al in helen 
tiid - by dat bedl)if, hij is al een hele tijd 
werkzaam, hij werkt al een hele tijd bij 
dat bedrijf. 

'werktafel, s.f. Wurktafel ; werktafel. 
'werktiid, s.m. Ww·ktiid; werktijd. # Eeuwn

der -, onder werktijd. 
'werktuch, s.n . <zeldz.>. Stik ark; werk-

tuig. - , ark, gereedschap, reeuw. 
'werkwes, s.n. Tiidwurd; werkwoord. 
'werkwiize, s. m. Wurkwize; werkwijze. 
werm, [vHm] s.m. & s.n., -en. Wjirm ; 

worm (in bet. 1), wurm (in bet. 2). 1. (als 
s.m.) pier. -> pier, sunnich. 2. (als s. n.) 
wurm, kl ein kind . # In - fnaunze oon syn 
geweten, hjj heeft last van de knagende 
worm van het geweten , hij heeft last van 
gewetenswroeging. -> wruegje. 

'wermdolve, st. v. Wji.rmdolle; (naar) wor
men graven , wormen zoeken . De fiskers 
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wiene oon it on, <Fr. > de fi skers wienen 
oan it wj irmdollen; de vissers waren 
(naar) wormen aan het graven, de vissers 
waren wormen aan het zoeken. 

werom, adv. & s.n. Wêrom; waarom, om 
welke reden. Werol/1 ['vHom] sued er dat 
seid hawwe?, waarom zou hij dat gezegd 
hebben ? Wy wette net werom ['vHom] at 
er dat se id het, wij weten niet waarom 
hij dat gezegd heeft. -> werom't. We rom 
['vHom] (a ik) net ?, waarom (ook) niet? 
Werom ['vHom]? Derom!, waarom? 
Daarom! Hy het it seid, maar werom 
[ve'rom] ?, hij heeft het gezegd, maar 
waarom? Friegje net: werom [ve'rom], 
vraag niet: waarom. De fraach nooi it 
werom [ve'rom], de vraag naar het 
waarom. 

we'rom't, [verom(p)t] conj. (onderschik
kend). Wêrom't; waarom. Wy wette net -
er dat seid het, wij weten niet waarom 
hij dat gezegd heeft. -> werom. 

'werpnet, [verp]- s.n. Werpnet; werpnet. 
'werso; 'werson, -[son); adv. Wêrsa, wêr

sanne, wêre; waarzo, waro. -> wer, wet
werson. 

'werson, adv., -> wersà. 
wer't, [vet] conj . (onderschikkend). Wêr' t; 

waar. 1. op welke plaats. -> wer. Ik wet 
net - se win je , ik weet niet waar ze wo
nen . Ik wet wal wer'tstà [vesto] , wer'tste 
[veste] weneste , ik weet wel waar jij , je 
woont. 2. ter inleiding van een betrekke
lijke bijzin . -> der't. In plak - de jued 
graach komme, een plaats waar de men
sen graag komen. De perseun - dà bue
ken fan binne, de persoon van wie die 
boeken zijn . -> der 't, wa . It gat - de jon
ge troch krupt wie, het gat waar de jon
gen door gekropen was. It gat wer'tstà 
[vesto] , wer'tste [ veste] troch krupt biste, 
het gat waar jij , je door gekropen bent. 
De stue! - ik op sit, de stoel waar ik op 
z it, de stoel waarop, op welke ik zit. 3. 
(altijd in combinatie met een prep.) ter 
vervanging van het pron .interr. wat.-> 
wer. Ik wet net - se dat fan betelje wille, 
ik weet niet waar ze dat van willen be
talen , i.k weet niet waarvan ze dat willen 
betalen . 4. daar waar ; ook voor: overal 
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waar. -> der't, wer. - se stuech, bleeuwn 
se stain, (daar) waar ze stond, bleef ze 
staan. J à motte blieuwe - se binne, zij 
moeten blijven (daar) waar ze zijn . - er 
komt, wil er de baas spylje, overal waar 
hij komt, wil hij de baas spelen. # - it 
(dan) aik is, waar het (dan) ook is. 

werto, adv. Wêrta; waartoe, met welk doel. 
Werta ['vE(r)to] het er dat seid?, waartoe 
heeft hij dat gezegd? Hy het it seid, 
maar werta [vE(r)'to]?, hij heeft het ge
zegd, maar waartoe? 

'werve, [VErve] V. , weifde, weifd. Winne; 
werven. 

'wervel, [vErve l] s.m. , -s. Wringe; wervel, 
rugwervel. 

'wervelstarm, [vErvel]- s.m. SykJoan, tor
nado; wervelstorm. 

'wervelwiin, [vErvel]- s. m. Twirre(wyn), 
wyn twirre; wervelwind . - , twerje. 

wes, [VES] s.n. , wezzen [VEzen] ; wês, [VE:S] 
s.n. <zeldz.>, wêzen [vE:zen]. Wurd; 
woord. ft Wes, Gods Wes, het Woord , 
Gods Woord, de bijbel. l en. syn wezzen, 
iemands woorden, wat iemand (over een 
bepaalde zaak) zegt. Dat wiene syn wez
zen, dat waren zijn woorden, dat zei hij . 
len syn laste wezzen, iemands laatste 
woorden. Tink maar om myn wezzen, let 
maar op mijn woorden (je zult zien dat ik 
gelijk heb, krijg) . Ut syn wezzen metje wy 
op, dat ... , uit zijn woorden, uit wat hij 
zegt, maken wij op, dat ... Hy stuech op 
mooi de wezzen ... , hij stond op met de 
woorden ... , hij stond op, zeggend ... 
Naai dà wezzen wes it stil, na die woor
den, nadat dat gezegd was, werd het stil. 
# Eeuwnder wezzen bringe, onder woor
den brengen, verwoorden. - jeur -, woord 
voor woord. Yn ien -, in één woord, kort
om, om kort te gaan. Syn - brakke , zijn 
woord breken. (Syn) - haude, (zijn) 
woord houden. len aan syn - haude, ie
mand aan zijn woord houden. len it -
jaan, iemand het woord geven. It - nim
me, hawwe, het woord nemen, hebben. 
len op syn - leeuwe, iemand op zijn 
woord geloven. len ta wes stain, iemand 
te woord staan. Mooi eeuwre wezzen, met 
andere woorden, anders gezegd. In gued 

weten 

- jeur ien dwaan, een goed woordje voor 
iemand doen. It heichste - haWlve, het 
hoogste woord hebben. It heige - most 
derut, het hoge woord moest eruit. Dat is 
myn laste -, dat is mijn laatste woord . 
Altyd it laste - hawwe (mafte, wille), al
tijd het laa tste woord (moeten, willen) 
hebben . Syn - wal dwaan kinne, zij n 
woordje wel kunnen doen. Om de wezzen 
sikje (mo tte), naar zijn woorden (moeten) 
zoeken. Gin -, geen woord. -> kikke. Gin 
- seze , geen (stom) woord zeggen, zwij
gen. Ginien jan beiden sei in -, geen van 
beiden zei een (stom) woord, beiden zei
den geen (stom) woord. Hy ging jut son
der in - ta sezen, hij vertrok zonder een 
woord te zeggen, hij zei geen woord 
meer en vertrok. Ja leeuwde der gin -
jan, zij geloofde er geen woord van. Hy 
kue gin - utbringe, hij kon geen woord 
uitbrengen (bijv. door geëmoti oneerd
heid). Der binne gin wezzen jeur, er zijn 
geen woorden voor. Der gin - ieuwr 
smarch Inetje, er geen woorden aan vuil
maken. Der het er mooi gin - ieuwr 
praat, daar heeft hij met geen woord over 
gesproken. Wezzen hawwe, woorden 
hebben, ruzie hebben . It j eeuwt maar - en 
wierwes, het leidt alleen maar tot gekib
bel, gekrakeel, getwist. -> bane, flued, 
fraimd, geleers( dj, greeuw, hes, ydel, 
kwaid, meulik, omhaal, schermje. 

wês, s.n., - , wes. 
wes, -> wezze. 
'wesseurt, s.n. Wurdsoarte; woordsoort. 
west, s.n., adj . & prep., -> wast. 
'westlik, adj . & adv., -> wastlik. 
wet, [VEt] s.m., -ten. Wet; wet. # len de -

jeurschrieuwe, iemand de wet voorschrij
ven, iemand zeggen wat hij moet doen. 
Kotse -ten mooi wat met je, korte wetten, 
korte metten met iets maken, weinig 
omslag met iets maken. 

wet, pron.interr. , pron.rel. , pron.indef. , adv. 
& num., wat. 

'wetbóek, s. n. Wetboek; wetboek. 
'weten, [ve: ten] adj. Weten, weiten; van 

tarwemeel gebakken. Dat minsk het sa'n 
- gesicht, dat mens heeft zo'n bleek ge
zicht (vgl. Fr. in weten hintsje 'een zwak 
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en bleek persoon'). -> hone, weet. 
weten'góed, s.n. Weitenguod; allerhande 

van tarwemeel gebakken dierenfiguurtjes 
(als tractatie voor de kinderen met 
Sinterklaas). 

weten 'mal, s. n. Wetenmoal ; tarwemeel. -> 

krapmal. 
'wetgeleersde, s. m. Wetgelearde; wetge

leerde. -> schriftgeleersde. 
'wethauder, -[ha. ydar] s.m. , -s. Wethäl

der; wethouder. 
'wethO, [vEtho] (ook wel [vEta)) adv. Wit

hoe; heel erg, zeer. - eer, faak, fier, gau, 
lang, <Fr.> withoe ier, faak, fier, gau, 
lang; heel erg, zeer vroeg, vaak, ver, 
gauw, lang. - mair <zeldz.>, veel meer. 
-> fa le. -> H0'te. 

'wetich, [ve:tax] adj. , wetiger [ve:tagar] , 
-st. Wetich ; betweterig, wijsneuzig. -> 

H,yswetich, wyte. 
'wetichheden, [ve:taxhe:dan] s.plur. , -> 

wissichheden. 
'wetichheid, -[hE. i t] s.m. Wetichheid; bet

weterigheid, wijsneuzigheid. 
'wetje, [VEt ja] onregelm.v., ik wetje , do 

wókeste [v:J:kasta] , hy wóke [v:J:ka], H,y, 

j e, jimme, jà wetje; wóke, wóke ; 'wakje, 
[vakja] onregelm. v. <zeldz.>, ik wakje, 
do wókeste [v:J:kasta] , hy wóke [v:J: ka] , 
H,y, je, jimme, jà wakje ; wóke, wóke; 
'waakje, [va:kja] onregelm.v. <zeldz.>, 
ik waak je , do wókeste [v:J:kasta], hy wó
ke [v:J: ka] , wy, je, jimme, jà waakje ; wó
ke, wóke. Weitsje, wekje; waken. Jà hew
we de hele nacht by de sieke wóke , zij 
bebben de hele nacht bij de zieke ge
waakt. # - ieulVr, waken over. -> waak
hieuwn, waakje, waaks, waaksum, wek
ker, wet jen. 

'wetjeeuwer, -[jE. yar] s.m., -s. Wetjouwer; 
wetgever. 

'wetjeeuwing, -[jE.yllJ] s. m. Wetjouwing; 
wetgeving. 

'wet jen, [VEt jan] adj. (alleen als predikaats
woord). Wekker ; wakker, niet (meer) sla
pend. Jo liech - op bed, zij lag wakker in 
bed. - blieuwe, wakker blijven. - wazze, 
wakker zijn . - lVezze, wakker worden, 
ontwaken. len, dy - haude, iemand, zich 
wakker houden. len - schodje, iemand 
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wakker schudden. len - metje, iemand 
wakker maken (iemand onopzettelijk uit 
zijn slaap halen ; iemand wekken) . Jo 
monde op 'e taine om maar ginien - to 
met jen, zij liep op haar tenen om maar 
niemand wakker te maken. Ho lat mot ik 
jimme l17eumeer - met je ?, hoe laat moet 
ik jullie morgenochtend wakker maken , 
wekken? 

'wetlik, [vEtlak] adj. & adv. Wetlik; wet
telijk. In -en bepaling, een wettelijke 
bepaling. 

'wetsartykel, [VEtS]- s.n. Wetsartikel ; wets-
artikel. 

wet(ste), - ) IV)'te. 

wette, -> wyte. 
'wettel, [vEtal] s.m., -s. WOaI· tel; wortel. 

De baim wie by de - oofknapt, de boom 
was bij de wortel afgeknapt. Wy iite fan 
jauns -s, wij eten vanavond wortelen, 
peentjes. De - fan in kiize, de wortel van 
een tand, kies. De - fan njuegen is traai, 
de (vierkants)wortel van negen is drie. # 
- sjotte, wortel schieten, wortels maken 
(en daardoor stevig in de grond ver
ankerd raken) . - ) wettelje. De - fan it 
kwaid, de wortel , oorzaak van het kwaad. 
Fan 'e - kinne, motte, gemaaid kunnen, 
moeten worden (van gras) . It gós kin fan 
'e -, het gras kan gemaaid worden. - ) 
ryp. It gós mot ne maar fan 'e -, het gras 
moet nu maar gemaaid worden. It gewas 
stie nach op 'e -, het gewas staat nog op 
de wortel , op stam, het gewas is nog niet 
gemaaid, gezicht (en groeit dus nog). 
Wat mooi - en tak utreuje, iets met 
wortel en tak uitroeien. 

'wettelheeuwt, s.n. Woartelhout; wortelhout. 
'wettelje, [vEtalja] v., wettele, wettele. Wo ar

telje; wortelen. Do kiste hier wal -, je 
kunt hier wel wortel schieten (zo lang 
moet je wachten). -> wettel. 

'wettellókke, (onregelm.)v. Woartellûke; 
worteltrekken. 

'wettelsied, s. n. Woartelsied; wortelzaad. 
'wettelstook, s.m. Woartelst6k; wortelstok. 
'wettich, [vEtax] adj . & adv. Wetti ch ; wet-

tig . 
'wettichheid, -[hE.jt] s.m. Wettichheid; wet

ti gheid. 
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'wettiging, [vEteglu] .m. Wettiging; wet
tiging. 

'wettigje, [vEtegje] V., wettige , wettige. Wet
tigje; wettigen . Wettige(d) , gewettigd. 

'wetwerhanne, adv. , - , wetwerson. 
'wetwerson, [vEtvE(r)son] ; 'wetwerhanne; 

adv. Witwêr, witwêrsa, witwêrsanne; 
overa l heen , naar alle kanten. It saun 
steeuwt -, het zand stuift overal heen , 
naar alle kanten. -> werson, wyte. 

'weunark, [vö:n]- ; 'weenark, [ve:n]- s.m. 
& s.f. Wenark; woonark. 

'weunfertrek, [vö:n]-; 'weenfertrek, 
[ve: n]-; s.n. Wenfertrek; woonvertrek. 

'weunh6s, [vö:n]-; 'weenh6s, [ve: n] -; s.n . 
Wenhus; woonhuis. 

'weuning, [vö:nlu] s. m., -en. Wenning, 
went(e); woning. -> weent. 

'weuningbeeuw, s.m. Wenningbou ; wo
ningbouw. 

'weuningbeeuwferieniging, s.m. Wenning
bouferiening; woningbouwverenigi ng. 

'weuningwet, s.m. Wenningwet; woning
wet. 

'weuningwetweuning, s.m. Wenningwet
wenning; woningwetwoning. 

'weunkomer, [vö:!J]- ; 'weenkomer, [ve:1J]- ; 
s.m. Wenkeamer; woonkamer. 

'weunplaats, [vö:m]- s.m. & s.f. ; 'ween
plaats, [ve:m]- s.m. & s.f. ; 'weunplak, 
[vö:m]- s.n.; 'weenplak, [ve:m]- s.n. Wen
plak; woonplaats. 

'weunplak, s.n ., - , weunplaafs. 
'weunschip, [vö: n]- ; 'weensehip, [ve: n]- ; 

s.n. Wensbp; woonschip. 
'weunwyk, [vö:n]-; 'weenwyk, [ve:n]-; s.m. 

Wenwyk; woonwijk. 
'weve, [ve:ve] v., weefde, weefd. Weve; 

weven. 
'wever, [ve:ver] s.m. , os. Wever; wever. 
weve'ree, [ve:vere:] s.m., -ën. Weverij ; we

verij . 
'weverskneup, [ve:ve(r)s]- s. m. Wevers

knoop; weversknoop. 
'wezel, [ve:zel] s.m., os. Wezeling; wezel. 
'wezen, [ve:zen] s.n. , -s (alleen in bet. 2) . 

Wêzen , wezen ; wezen. 1. het essentiële, 
hetgeen iemand, iets maakt tot wat hij , 
het werkelijk is. Syn jepste -, zijn diepste 
wezen. 2. schepsel. Fraimde Os, vreemde 

wezze 

wezens, schepsels. 3. gelaat (inz. m.b.t. 
de uitdrukking ervan). Der wie in glim 
op har aud -, er was een glimlach op 
haar oude wezen, gelaat. # Yn -, in we
zen. Fan aard en -, van aard, van karak
ter. Schyn en -, schijn en wezen. Gin 
livvend -, geen levende ziel , in het geheel 
niemand. Der wie gin livvend - tó sjain, 
er was geen levende ziel te zien. ' waz
zen. 

wezen, -> wiize. 
'wezentIik, [ve:zentlek] adj . & adv. Wê

zentlik; wezenlijk. In - fers chil , een we
zenlijk verschil. Dat is - in f erschil, dat 
is wezenlijk een verschil. 

'wezze, [vEze] ; wè, [VE] (verkorte vorm van 
de onbepaalde wijs op oe, alleen voorko
mend aan het einde van een zin); on
regelm. v., ik wes [VES], dó wedste [vEste], 
hy wedt [VEt] , wy, je, jimme, jà wezze; ik 
wes, ik weis [VE. is] <zeldz.>, dó weste, 
dó weiste <zeldz.>, hy wes , hy we is 
<zeldz.>, 110', j e, jimme, jà wezzen [VE
zen] , wy, je, jimme, jà wezzene [vEzene] 
<zeldz.>, wy, j e, jimme, jà weizen [vE.i
zen] <zeldz.>; wezzen. Wurde; worden. 
Sue it fandei nach meu weer wezze, wè?, 
zou het vandaag nog mooi weer worden? 
Dat mot seid wezze, wè, dat moet gezegd 
worden. It Iiike fandei nach meu weer tó 
wezzen, het lijkt vandaag nog mooi weer 
te worden. Jó begint aud tó wezzen , zij 
begint oud te worden. Wy hewwe it min

-der wezzen syn, wij hebben het minder 
zien worden, wij hebben het zien min
deren. Jó is si ek wezzen, zij is ziek ge
worden. Wes ne lid fan us feri eniging, 
word nu lid van onze veren iging. It beest 
wedt, wes slachte, de koe wordt, werd 
geslacht. Der wedt, wes der daunse , er 
wordt, werd daar gedanst. -> it. Wes it 
maar wier feurjier! , werd het maar weer 
lente! Nacht wes dei , nacht werd (tot) 
dag, nacht ging over tot dag. Hy wes 
bieuwr, dumde, schuenmoker, timmer
man, hij werd boer, dominee, schoenma
ker, timmerman (van beroep). Dat wedt 
pyn yn 't !yJ, dat wordt buikpijn , dat 
(bijv. veel snoepen) zal buikpijn tot ge
volg hebben. Wat mot dat -?, wat moet 
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dat worden , wat komt daarvan terecht, 
waarmee zal dat eindigen? Wat mot der 
fan 'e ben -, as ... ?, wat moet er van de 
kinderen worden, wat komt er van de 
kinderen terecht, hoe komt het met de 
kinderen , als ... ? # Der niks mooi - kinne , 
<Fr.> der neat mei wurde kinne; er niets 
mee kunnen begi nnen, er niet mee over
weg, terecht kunnen. --> gewezze. Wy 
kinne niks mooi dy man, da t ding -, wij 
kunnen niets met die man, dat ding be
ginnen . 

'wezzenbuek, s.n. Wurdboek; woordenboek. 
'wezzenlist, s.m. Wurdlist; woordenlijst. 
'wezzenschat, s.m. Wurdskat; woordenschat. 
'wezzenstryd, s.m. Wurdstriid; woorden-

strijd . 
'wezzich, [vEzax] adj . (alleen als naam

woordelijk deel van het gezegde). Wur
dich ; waard, de genoemde of een bepaal
de waarde hebbend. Hàfole sue dat hUs -
wà ?, hoeveel zou dat huis waard zijn, 
hoeveel zou je voor dat huis moeten be
talen ? Dat is net fole -, dat is niet veel 
waard, dat beeft een geringe waarde. Dat 
is niks -, dat is niets waard , dat is waar
deloos. Dat is in gelokwinsk -, dat is een 
gelukwens waard, dat verdient een geluk
wens. Dat is er net -, dat is hij niet 
waard, dat verdient hij niet. Hy is har net 
-, hij is haar niet waard, zij is te goed 
voor hem. # Net fole - wazze, <Fr.> net 
folie (wurdich) wêze; (tijdelijk) een 
zwakke gezondheid hebben. - , knip, 
meute. 

wy, [vi] ; we, [va] (alleen voorkomend in 
onbeklemtoonde posities); pron .pers. 
(komt veel voor in de verkorte vorm w' 
[v], inz. wanneer het erop volgende 
woord met een klinker begint). Wy; wij. 
Wat hewwe wy us, wat hè w' us I·vorsd en 
dien, wat hebben we ons kranig geweerd. 
- twaen, trooien, wij (met z'n) tweeën, 
drieën. 

'wybelje, [vibalja] v. , wybele, wybele. 
Wib(b)elje; wiebelen. 

wich, s. m., --> wech. 
wicht, [vIxt] s. n., -en. Wicht ; gewicht; inz. 

voor: gewicht van een klok. --> klaks
wicht, jokke!. 
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wyd, [vit] adv. In : - en syd, wijd en zijd , 
naar alle zijden. --> lViid. 

'wyderje, [vidarja] v., tvydere, tvydere . 
Wierje; luchten, uitluchten, aan de fr isse 
lucht blootstell en. De klaine, komers, 
takkens, it bedgued -, de kleren, kamers, 
dekens, het beddengoed luchten. - , 
luchtje, weer. 

'wyderweer, s.n. Wierderswaar; geschikt 
weer om te luchten. 

'widner, s. m., --> wedener. 
wids, [vlts] s.f. , -e [vldza], [vItsa]. Widze; 

wieg. In lytj -, een kleine wieg, een 
wiegje. Dêr stuech myn -, der het myn -
stien, daar stond mijn wieg, daar ben ik 
geboren (en getogen). - , nane. 

wids, s. m. , --> widse. 
'widse, [vldza] s. m ., -n; wids, [vIts] s. m., 

-en [vldzan]. Wu(r)dze; zweel, regel van 
enige zwaden bijeengeharkt hooi . Wy 
kinne wal kofjedrinke yn 'e -, wij kunnen 
wel koffiedrinken in een lekker holletje 
in de zweel. # It hai leit op -n, <Fr.> it 
hea leit oan wu(r)dzen ; het hooi ligt in 
zwelen, het hooi is tot zwelen bijeen
geharkt. 

'widseliet, [vIdza]-, [vItsa]- s.n. Widze
sang; wiegelied. - , widzesang. 

'widsesang, [vIdza]-, [vItsa]- s.m. Widze
sang; wiegezang. --> widseliet. 

'widsetakken, [vIdza]-, [vItsa]- s.f. Widze
tekkentsje; wiegendekentje. 

'widseteeuw, [vIdza]-, [vItsa]- s.n. Widze
tau ; wiegentouw. 

'widsje, [vIdzja] , [vitsja] v., widse, widse. 
Widzje; wiegen, dodijnen , (als) in een 
wieg heen en weer bewegen . Der het us 
mem my widse, daar heeft mijn moeder 
mij gewiegd (m.a.w.: daar ben ik gebo
ren). Dà moste Wopke widsje, lVant Wop
ke wil widse wezze, jij moet Wopke wie
gen, want Wopke wil gewiegd worden 
(een schibbolet; --> mostermeeuwn, siide). 
# Wiggelje en -, - en wiggelje , voortdu
rend wiegelen. 

wie, --> wazze. 
'wiedje, [vi .adja] v. , wiede, wiede. Wjudde; 

wieden . (Eeuwn)tuch, eeuwnkrieuwd -
onkruid wieden. 

wiek, --> wyke. 
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'wieie, [vi .ala]; 'wyle, [vila] <zeldz.>; 
S. m., -no Wiele (in bet. 1), wiel (in bet. 
2); wiel, waal (in bet. 2) . 1. spinnewiel. 
- , spinwiel. 2. door de wiel ing van het 
water bij een dijkbreuk ontstane kolk ; 
ook voor: een aldus on tstaan natuurlijk 
haventje 

'wieling, [vi.alLl)]; 'wyling, [villi)] <zeldz.>; 
s.m. Wieling; wieling. 

'wielje, [vi .a lja] v., wie/e, wieie; 'wylje, 
[vilja] v. <zeldz.>, lVy/e, wy/e. Wielje; 
wielen, kolken. - , ko/kje. 

wier, [vi.ar] s.n. Wier; wier, zeewier, zee
gras. -> saundersmad. 

wier, [vi.ar] adj . & adv. Wier ; waar, wer
kelijk zo zijnde. Dar is -, dat is waar, dat 
is zo. Dat is maar a/ la -, dat is maar al 
te waar, dat is volkomen waar. Der is 
niks fan -, er is niets van waar, het zijn 
allemaal leugens. Ik wue, dat it - wie, ik 
wou dat het waar was, was het maar 
waar. Wie ir maar -, was het maar waar, 
was het maar geen leugen. In - (gebars) 
ferhaal, een waar (gebeurd) verhaal. De 
-e tadracht, de ware, werkelijke toe
dracht. In -en freeu~Vlt, een ware, echte 
vriend. De, il -e, de, het ware. Is ir - sa ?, 
<Fr.> is it wier sa?; is het werkelijk zo?, 
is het heus waar? -, dat faalr net mooi, 
<Fr.> wier, dat fait net ta; heus, werke
lijk, dat valt niet mee. Ja, -, it rynt, 
<Fr.> ja, wier, it reint ; ja, heus, ja, wer
kelijk, het regent # Dat is sa - as ik hier 
f eur jimme stai, dat is zo waar als ik hier 
voor jullie sta, dat is volkomen waar. Da 
mosre it aik maar - met je kinne , je moet 
het ook maar waar kunnen maken , je 
moet het ook maar kunnen bewijzen , be-
krachtigen. - , bewierje . ... , (is 't) net - ?, 
<zeldz.> ... , is het niet?, ... , niet waar? - , 
net. ft is meu weer, (is 't) net - ?, het is 
mooi weer, is het niet, niet waar? ... , - af 
net?, ... , waar of niet?, ... , niet waar? - , 
echt, waar/ik, wrachtich. 

wier, [vi .ar] adv. Wer; weer, weder. 1. te
rug (in tegengestelde richting; van de an
dere kant) ; in deze bet. ook voorkomend 
in de vaste verbindin gen hanne en wier 
en ieuwr en wier. -> wie rom. Hy wue syn 
ji/d mooi ale geweld - hawwe, hij wilde 

wier 

zijn geld met alle geweld weer, terug 
hebben . Da moste dal M ek - ta plak 
satte, je moet dat boek weer, terug op 
zijn plaats zetten. Ik ga i - nooi hus ta, ik 
ga weer naar hui s, ik ga terug naar huis. 
Ja koom de komer - yn , zij kwam de 
kamer weer in , zij kwam terug de kamer 
in. Meurn om deze tiid fe nvach t je ik dy 
hier -, morgen om deze tijd verwacht ik 
je hier weer, terug. 2. om een terugkeer 
tot een uitgangspunt of een vroegere toe
stand aan te duiden. Hy is - batter, hij is 
weer beter, hersteld. De burjued binne -
tus, de buren zijn weer thuis (bij v. na op 
vakantie te zijn geweest). Dat is him -
ferje tten, dat is hij weer vergeten, dat is 
weer uit zijn geheugen verdwenen (en 
daarmee is de vroegere toestand bereikt). 
De wiin is - lezen gien, de wi nd is weer 
gaan liggen. In ieuwre latter wied er -
wierom, een uur later was hij weer terug. 
3. opnieuw, nog eens, nogmaa ls, weder
om (ook wanneer het om de zoveelste 
keer in een reeks gaat). (En) - seich er 
har strak oon , (en) weer, opnieuw, nog
maals, wederom keek hij haar strak aan. 
Wy motte - oon 't werk, wij moeten weer 
aan het werk, wij moeten ons werk her
vatten. It wedt - feurjier, het wordt (voor 
de zoveelste keer) weer lente. De schiipe 
binne - utfairen, de schepen zijn weer 
uitgevaren. De bimmen rone - tlt , de 
bomen lopen weer uit. De fieuwlen be-

. ginne - ta trekken, de vogels beginnen 
weer te trekken. Der binne fan de winter 
- in bulte aude minsken stileren, er zijn 
deze winter weer een hoop oude mensen 
overleden. Us mem het it my - f ertald, 
mijn moeder heeft het mij weer verteld, 
mijn moeder, op haar beurt, heeft het mij 
verteld (nadat een ander het haar had 
verteld). Wat is 't - kastlik weer!, wat is 
het weer kostelijk weer ! It baste maar -I, 
het beste maar weer ! (afscheidsgroet) . 4. 
gebruikt om ergern is t.a .v. een voorval of 
toestand uit te drukken (waarbij de ge
dachte aan de herhaaldheid ervan zich 
opdringt). Sitste der - ta sliinen ?, zit je 
daar weer heimelijk te snoepen (zoals zo 
vaak)? Wat sjochste - bros, wat kijk je 
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weer nijdig. Wat is er - aan 't leulezen, 
wat li gt hij weer lang in bed. It gie óle
gerre wal - sà klloffelich, het gaat alle
maa l wel weer zo knullig, stuntelig, bet 
is ergerlijk hoe knullig, stuntelig het 
(voor de zoveelste keer) allemaal gaat. 
Dat sil wal - heel wat kastje, dat zal wel 
weer heel wat kosten (en de vorige keren 
kostte bet ook al zoveel). Hy wue - 'reis 
net mooidwaan, hij wilde weer eens niet 
meedoen , hij wi lde voor de zoveelste 
keer niet meedoen. Wer hè 'k dat ne -
dalle id?, waar heb ik dat nu weer neer
gelegd? (m.a.w.: ik weet niet meer waar 
ik dat neergelegd heb en dat ergert me 
behoorlijk). # Hanne en -, - , hanne. 
leuwr en -, - , ieuwr. Aik -, ook weer. 
Suene jà aik - mooidwaan ?, zouden zij 
ook weer, wederom meedoen? ft eilan
ders ferschilt in bulte fan it Friesk, maar 
it liike der aik - freewat op, het Schier
monnikoogs verschilt (enerzijds) een 
hoop van het Fries, maar het lijkt er (an
derzijds) ook weer vrij veel op. A I -, al 
weer, reeds weer. It is al - feurby, het is 
al weer voorbij. Altyd -, altijd weer, 
steeds weer. -+ wieroon. (Noch) , reis -, 
nog eens weer, nog een keer. Ne 'reis ... , 
dan - ... , nu eens ... , dan weer ... Net -, 
niet weer (niet nog een keer ; nooi t meer, 
nooit weer). Dat lapste my net -I, dat 
flik, lap, lever je me niet weer, niet nog 
een keer! Neut -, nooit weer, nooit meer. 
Ik sil it neut - dwaan, ik zal het nooit 
meer, weer doen. Neut - 00 rio eh, neut 
gin oorloch -, nooit weer oorlog. Nach 
fan de beUl nachfan de bemanning is eut 
- wat heersd, noch van de boot noch van 
de bemanning is ooit weer, meer iets ge
hoord. 

wier-, pref. wjer- ; weder-, weer- . 
'wierbringe, onregelm. v. <zeldz.>. Wer

bringe; weerbrengen, terugbrengen. -+ 

wierombringe, wooibringe. 
'wiereek, s.m., -+ wierook. 
'wiereuk, s.m., -+ wierook. 
'wierfiine, st.v. Werfine; wedervinden, weer

vinden , hervi nden, terugvinden (minder 
gewoon dan wieromfiine). 

'wierfraach, s.m. Werfraach, wjerfraach; 
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wedervraag, weervraag. 
'wiergai, [vi .argai] s. m. Wjergea; weerga, 

wedergade; in z. voor: de andere (t.o. v. de 
ene) . Dit liet het syn - net, dit li ed heeft 
zijn weerga niet, er is geen lied dat met 
dit li ed in kwaliteit kan wedijveren. In 
schuen en syn -, de ene schoen (bijv. de 
linker) en de andere (de rechter). Der 
roont jà hin na eh om, har - sit al op 'e 
stook, daar loopt die ene kip nog rond, de 
andere zit al op stok. l à lytj bleeuwn 
sta in, maar har - roonde troch, dat ene 
kleine meisje bleef staan , maar het ande
re li ep door. De hieuwnen gramme naai 
har -, de ene hond gromt naar de andere, 
de honden grommen naar elkaar. 

'wiergalm, s.m. Wjergalm; weergalm. 
wier'galmje, v. Wjergalmje; weergalmen. 
'wierhaik, s. m. Wjerheak; weerhaak. 
wier'haude, st.v. Wjerhälde; weerhouden . 
'wierheid, -[hE. jt] s.m. Wierheid; waarheid. 

De - is, dat ... , de waarheid is, het is in 
waarheid zo, dat ... # Yn -, in waarheid, 
werkelijk. Maar om de - tà se zen, ... , 
maar om de waarheid te zeggen, eerlijk 
gezegd, ... len de - seze, iemand de 
waarheid zeggen, iemand zeggen waar 
het op staat. -+ byjietje, dei, eeuwngesau
ten, geweken. 

wier'helje, onregelm. v. Efterhelje, werhel
je; herhalen . -+ herhelje. 

wier'höling, -[h~: IIIJ] s.m. , -en. Efterhel
ling, werhelling; herhaling. -+ herhóling. 

'wierjaan, onregelm. v. Werjaan; weerge
ven. 1. wedergeven, teruggeven (minder 
gewoon dan lVieromjaan). (Ien) wat -, 
(iemand) iets teruggeven. 2. met andere 
middelen herhalen (m.b.t. beelden, klan
ken en woorden) . 

wier'kaatse; weer'kaatse, « Ned.); v. Wjer
keatse; weerkaatsen. 

'wierkeer, s. m. Weromkear; wederkeer, te
rugkeer (minder gewoon dan wie rom
keer). 

'wierkeeuwer, -[kqlar] s.m., os. Wjerköger; 
herkauwer. 

wier'keeuwje, v. Wjerkögje; herkauwen. 
'wierkere, v. Weromkeare; weerkeren, we

derkeren, terugkeren (minder gewoon 
dan wieromkere). 
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'wierklank, s.m. Wjerklank, wjerlûd ; 
weerklank. # - fiine, weerklank vinden, 
aanslaan . 

wier'klinke, st.v. Wjerkl inke; weerklinken. 
'wierkomme, onregelm.v. Werkomme; 

weerkomen, wederkomen, terugkomen 
(minder gewoon dan wieromkomme). Dy 
tiid komt neut wier, die tijd komt nooit 
weer, die tijd komt nooit terug. # Nach tà 
-n stain, nog terug moeten komen . 

'wierkomst, s.m. (lt) weromkommen; 
wederkomst, terugkomst. > teruchkomst, 
wie romkomst . 

wier'leze, onregelm. v. Wjerlizze; weerleg-
gen , wederl eggen . 

'wierliefde, s. m. Wjerleafde; wederli efde. 
'wierIik, adv., - > waarlik. 
'wierIiken, adv. , --> waarlik. 
wie'rorn, [vi.erom] adv. & s.n . Werom, te

bek; terug. Hy wie gau -, hij was snel 
(weer) terug. Wierom! , (ga) terug! - lIooi 
... , (keren wij) terug naar ... Hy wue syn 
jild mooi iJle geweld - hawwe, hij wilde 
zijn geld met alle geweld terug hebben. 
Heste fan tjien geeuwne - ?, heb je van 
tien gulden terug, heb je wisselgeld vanaf 
het verschuldigde bedrag tot aan tien 
gulden? Der is gin -, er is geen terug
(weg). # Hanne en -, --> hanne. Net mair 
- kinne , niet meer terug kunnen , op de 
eens ingeslagen weg door moeten gaan . 
Hier af der net fan - hawwe, ergens niet 
van terug hebben, niets terug weten te 
zeggen , overbluft zijn. - > teruch, wier. 

wie'rornaiskje, v. Weromeaskje; terugei
sen, terugvorderen. 

wie'rornbetelje, onregelm.v. Werombetel
je; terugbetalen. (Ien) wat -, (iemand) iets 
terugbetalen. 

wie'rornbringe, onregelm. v. Werombrin 
ge; terugbrengen. --> wierbringe. 

wie'romfiine, st.v. Weromfine; terugvin
den (gewoner dan wieifiine) . 

wie'romforderje, v. Weromfoarderje; terug
vorderen. 

wie'romfriegje, v. Weromfreegje; terugvra
gen. 

wie'romgain, onregelm.v. Weromgean ; te
ruggaan . # - naai, teruggaan naar. 

wie'romhelje, onregelm.v. Weromhelje; te-

wieromwi nskje 

rughalen. 
wie'rornjaan, onregelm.v. Weromjaan; te

ruggeven (gewoner dan IVierjaan). (Ien) 
wat -, (iemand) iets teruggeven . 

wie'romkeer, s.m. Weromkear; terugkeer 
(gewoner dan IVierkeer). 

wie'romkere, v. Weromkeare; terugkeren 
(gewoner dan wierkere) . 

wie'romkomme, onregelm.v. Weromkom
me; terugkomen (gewoner dan wierkom
me) . Dy tiid komt neut wierom, die tijd 
komt nooit terug. # Om op dyn fra ach 
wierom tà kommen, om op jouw vraag 
terug te komen. - > dalkomme. --> deud. 

wie'romkomst, s.m. (It) weromkommen; 
terugkomst. - > teruchkomst, wierkomst. 

wie'romkreje, onregelm. v. Weromkrije; 
terugkrijgen, herkrijgen. 

wie'romleze, onregelm.v. Werom lizze; te
rugleggen . 

wie'romlUkke (dy), (onregelm.)v. (Jin) we
rom lûke; (zich) terugtrekken. --> teruch
lukke. 

wie'rornreis, s.m. WeromJeis; terugreis. 
wie'romrone, v. Weromrinne; teruglopen. 
wie'romruppe, v. Weronu-oppe; terugroe-

pen. 
wie'romschrieuwe, st. v. Weromskriuwe; 

terugschrijven. 
wie'romseze, onregelm.v. Weromsizze; te

rugzeggen. 
wie'romsjain, onregelm. v. Weromsjen ; te

rugzien. # - op, terugzien op. - > afte rom. 
wie'romslaan, onregelm.v. Weromslaan ; 

terugslaan. 
wie'rornsteut, -[stö:t] s.m . In : Fan de -, 

van de weeromstuit, in reactie op wat an
deren deden. 

wie'romstjuere, v. Weromstjoere; terugstu
ren , terugzenden. 

wie'rorntacht, s.m. Weromreis; terugtocht. 
--> tacht, teruchtacht. 

wie'romtinke, onregelm.v. Weromtinke; te
rugdenken. In aud -n, een herinnering 
aan oude tijden. # - aan, terugdenken 
aan. 

wie'romwinne, v. Weromwinne; terugwin
nen, heroveren . 

wie'romwinskje, v. Weromwinskje; terug
wensen. 



wieromwooi 

wie'romwooi, s.m. Weromwei; terugweg. # 
Op de - (wazze) op de terugweg (zijn ). -> 

re ruc h wao i. 
'wierook, [vi .aro:k] ; 'wiereuk, [vi.arö:k] ; 

'wiereek, [vi .are:k]; s.m. Wijreek; wie
rook. 

wier'oon, adv. In : Altyd -, <Fr.> a ltyd wer
oan; altijd weer, steeds weer. -> wier. 

'wierpyne; 'weerpyne, « Ned.); s.m. Wjer
pine; weerpijn. 

'wierscheeuwing, [vi.arsxe. \;III)] s.m. , -en. 
Warskögi ng; waarschuwing. 

'wierscheeuwje, [vi.arsxe. \;Ija] v., wier
scheeuwe, wierscheeuwe. Warskögje; 
waarschuwen . # (Ien) - feur ... , (iemand) 
waarschu wen voor ... 

'wierschyn, s.m. Wjerskyn; weerschijn , 
weerglans. 

wier'schynlik, -[sxinlak] adj. & adv. Wier
skynlik ; waarschijnlijk. 

'wierseester, -[se:star] s.f., -s. Wiersister ; 
waarzegster. 

'wierseze, onregeLm. v. Wiersizze; waar
zeggen. 

'wiersezer, -[se:zar] s. m., -s. Wiersizzer ; 
waarzegger. 

wierseze'ree, -[se:zare:] s.m. Wiersizzerij ; 
waarzeggenj. 

'wiersjain, onregelm.v. Wersjen ; weerzien , 
terugzien . # Tar -s, tot weerziens, tot 
ziens. -> sjain.. 

'wierskaunten; 'wierssyden; [vi.a(r)s]
s. plur. In : Fan, aan -, van , aan weerskan
ten , van, aan beide zijden, wederzijds, 
wederkerig. 

'wierslach, s. m. Wjerslach; weerslag, 
terugslag. 

wier'spegeling, -[spe:gallIJ] s.m., -en. 
Wjerspegeling; weerspiegeljng. 

wier'spegelje, v. Wjerspegelje; weerspie
gelen . 

'wierssyden, s. plur. , -> wierskaunten. 
wier'stain, onregelm.v. Wjerstean; weer

staan . - , tjinsrain. 
'wiertee, s .n . Wjertij ; weertij . - Elk tee 

het syn -, alle tij heeft zijn weertij , na 
voorspoed komt tegenspoed. 

'wierwes, s.n. Wjerwurd ; weerwoord. - , 
wes. 

'wierwraak, s.m. Wjerwraak ; weerwraak. 
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# - n.imme, weerwraak nemen. 
wiet, [vi .at] adj . & s. n., -er, -st. Wiet; nat. 

-e fOffen hawwe, kreje, natte voeten 
hebben , krijgen . De -e klaine drugje, de 
natte kleren drogen. In -en, wiiden, wyten 
bruek, een natte, wijde, witte broek. -e 
snie, natte sneeuw. In -en hest, sommer, 
een natte herfst , zomer. - weer, nat weer. 
Ir is, wedr - (weer), het is, wordt nat 
(weer). De sonschyn wierspegele yn ir -, 
de zonneschijn weerspiegelt zich in het 
nat, in het water. # Sà - as srreeuwnt, 
<Fr.> sa wiet as stront ; doornat, druip
nat, kletsnat. -> streeuwnttrochwiet, troch
wiet. De waask yn ir - satte, het wasgoed 
in de week zetten. waak. -> finge r, 
seil. 

wiet, -> j,vyre. 
'wietens, [vi.atan (t)s] s. m. <Fr.:> Wietens. 

1. natheid, het nat zijn . 2. nattigheid, 
nat, vocht. Ir hier fo l rn.ode en -, het haar 
vol modder en nattigheid . 

'wietich, [vi .atax] adj. Wietich ; nattig. 
'wiet je, [vi.atja] v., wiete, wiete. 1. Wiet

sje; natten , nat maken , bevochtigen. 2. 
<zeldz.> wytsje; witten , met witkalk be-
strijken . wytje. 

'wietscherje, v. Wietskjirje; natschuren , 
schuren met water en zand. - , druch
scherje. 

wir, [vIf] adj. & adv., -fer, -sr. Wif; wa n
kel , onvast, li cht kantelend. De tafel stie 
-, de tafel staat wankel. # Sà - as de wiin, 
erg onstandvastig, wispelturig. Op -Je 
fO ffen srain , wankel, onvast op de benen 
staan. -> wankel. 

wyf, [vif] s. n., wiiven [vi:van] (a lleen in 
bet. 1; met een ongunstige gevoelswaar
de), freeuwjued (a ll een in bet. I ; in een 
meer neutrale zin ). Wiif; wijf, vrouw. 1. 
iemand van het vrouwelijke geslacht (thans 
veelal met een ongunstige gevoelswaar
de; dit blijkt eveneens uit de samenstel
lingen audwyf, fiskwyf en manwyf, en zie 
in dit verband ook hooiefal en kauefal; 
in burwyf, kraimwyf, lerenwyf en seewyf 
is wyf een meer neutrale aanduiding van 
een vrouwelijk persoon). -> freeuwminsk, 
freeuwsperseun, minsk. 2. echtgenote. 
Hy kaam sonder syn -, hij kwam zonder 
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zijn vrouw. # Man en -, <Fr.> man en 
wiif; man en vrouw. --> minsk. (Feur, 
mooi) - en ben, (voor, met) vrouwen kin
deren. --> wyfjen, seeulVne. 

'wyfelje, [vifalja] v., wyfele, wyfele . Wi
felje; weifelen. Der wyfele nachjiel, daar 
is nog een weifelend, zwak schijnend 
licht. 

'wiffens, [vIfan(t)s] s. m. Wiffen s; wankel
heid. 

'wyfjen, [vifjan] s.n., wyfjes [vifjas]. Wyf
ke; wijfje, vrouwelijk dier. --> mant jen. 

'wyfjesdeeuw, [vifjaz]- s.f. Wyfkedo; wijf
jesduif. --> deeuw. 

'wyfjeshieuwn, [vifjas]- s.m. Wyfkehûn ; 
wijfjeshond, teef. --> teef 

'wiggelje, [vlgalja] v., wiggeIe, wiggele. 
Wiggelje; wiegelen. # - en widsje, widsje 
en -, voortdurend wiegelen. 

wiid, [vi:t] adj. , adv. & s.n., -er [vi :dar] , 
-st. Wiid; wijd. Dat himd is dy fierstà -, 
dat hemd is jou veel te wijd, dat hemd zit 
jou veel te ruim. In wieten, wiiden, wyten 
bruek, een natte, wijde, witte broek. De 
-e wereld, de wijde wereld. De daar stie -
epen, de deur staat wijd open. De mûlle 
stuech har op 't -st epen, haar mond 
stond heel wijd open (bijv. van verba
zing). Wy siilden ieuwr 'I - , <Fr.> wy 
sylden oer 't wiid; wij zei lden over het 
brede, wijde water (bijv. een meer). --> 

wyd. 
'wiidte, [vi:ta] s.m. , -no Wiidte; wijdte. 
'wiidut, adv. Wiidut; wijduit. 
'wiidwOged, -[ v:J:gat] adv. Wiidwaach, wiid 

en waach ; wagenwijd. Jà daar stuech -
epen, die deur stond wagenwijd open. --> 

wagenwiid. 
wiin, [vi :n] ; wyn, [vin] <zeldz.>; s.m. , -en. 

Wyn ; wind. (In) hezzen -, (een) harde 
wind (zie voor meer adj. di e de wind ka
rakteriseren: bal, beus, fel, flau, fris, fûl, 
heich, kaud, krap, kûel, rûm, scharp, 
schraal, straf, suel, ticht, tor). De -
krimpt, rûme, de wind krimp, ruimt (zie 
voor meer v. waarmee verandering van 
windrichting aangeduid wordt: drooie, 
omga in, omkrimpe, omrone, opkrimpe, 
utgain). - , om. Der koom in kauden - op
satten, der sliike in kauden - op, er 

wiine 

kwam een koude wind opzetten, er stak 
een koude wind op. De - hole oon, de 
wind haalt aan, neemt (sterk) in kracht 
toe. De - gie lezen, nimt oof, sake, de 
wind gaat liggen , neemt (sterk) in kracht 
af. Der is, stie gin -, er is, staat geen 
wind, het is windstil. # Ryn en -, regen 
en (harde) wind. Bope, eeulVnder de -
(sine), boven, onder de wind (zitten). 
Fan de - oof, naar, aan de lijzijde, lij
waarts. Feur de - dal , <Fr.> foar de wyn 
del ; met de wind in de rug, met de wind 
mee, voor de wind. De - mooi hm'~ve, de 
wind mee hebben , voor de wind hebben . 
De - yn 'e rech hawwe, <Fr.> de wyn yn 
'e rêch hawwe; de wind mee hebben , 
voor de wind hebben. De - op 'e kap 
hawwe, tjin de - yn hawwe, de wind tegen 
hebben , tegenwind hebben. Yn 'e -, in de 
wind, terwijl de wind ertegen blaast. It 
waaskgued twêre, wappere yn 'e -, het 
wasgoed wappert in de wind. Op 'e -, op 
de wind, (als) gedragen door de wind. De 
mauntelman siilt op 'e -, de mantel
meeuw zeilt, zweeft op de wind. It gie 
har feur de -, het gaat hun voor de wind, 
zij beleven een periode van voorspoed. 
De - fanfeuren kreje , de wind van voren 
krijgen, een stevige uitbrander krijgen. --> 

duvel. fen de - ut 'e seilen nimme, ie
mand de wind uit de zeilen nemen. De -
der gued eeuwnder hawwe, de wind er 
goed onder hebben, zijn ondergeschikten 
goed onder de duim houden . --> blakstil
te, boppewiins, streum, suchjen, weer, 
wij. 

'wiinas, s.m. (Ierd)wine; windas, kaap
stander, spil. --> kaapstander. 

'wiinbrakker, -[brakar] s. m. Wynbrekker; 
windbreker. 

'wiinbuks, s.f. Wynbuks; windbuks. 
'wiine, [vi :na]; 'wyne, [vin a] <zeldz.>; st.v., 

weeuwn [VE.!:In], weeulVn. Wine; winden, 
wikkelen. duek, finger, trale, wuele. 

'wüne, [vi:na] v., wiinde, lViind; 'wyne, 
[vina] v. <zeldz.>, wynde, wynd. <Fr.:> 
Wine.I.zich winden, (zich) slingeren. It 
paid lViint troch de dune, het pad windt 
zich, slingert (zich) door de duinen . De 
jong es wiinden der om 'e daar, de jon-
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gens slingerden daar op het erf, de jon
gens liepen , hingen daar op het erf rond. 
- } omwiine. 2. gaan. Jo wiinde de daar 
ut, zij ging naar buiten. Wy si/le maar 
fierder -, wij zullen maar verder gaan. 
Hy mei graach 'reis nooi de kruech to -, 
hij gaat graag eens naar de kroeg. Wiin 
de tieuwn maar yn, loop de tuin maar in . 
To, lViin ne maar op bed, toe, ga nu maar 
naar bed. # Derut -, <Fr.> derut wine; 
uitkn ijpen, uitsnijden , hem smeren , er 
(stil ) vandoor gaan . - } utwii/l.e. Der f eur 
wooi -, <Fr.> der foar wei wine; zich er
aan onttrekken, zich er niet meer mee 
willen inlaten. -> omtwiine. 

wiine(ste), -> wynje. 
'wiinfeer, s.f. Wynfear; windveer. 1. ve

derwolk. Der binne wiinfere oon 'e Loft, 
er zijn windveren, vederwolken aan de 
lucht. 2. elk der dunne, wigvormige 
latjes die aan de bovendorpel van het on
derste en de onderdorpel van het boven
ste schuifraam bevestigd worden om de 
ramen vrij te laten lopen en toch een goe
de afsluiting te hebben (zodat tochten 
wordt voorkomen). 

'wiinflaich, s.m. Wynfleach, wynskuor ; 
windvlaag. -> wiinpust. 

'wiingat, s.n. Wyngat ; windgat, door de 
wind veroorzaakt wak. - } rachtgat. 

'wiinhaik, s.m. Wynheak; windhaak. 
'wiinheus, s.f. Wynhoas; wi ndhoos. -> 

teur. 
'wiinich, [vi:nex] adj. Winich ; winderig, 

met vrij veel wind. It is - en koud, het is 
winderig en koud, er staat vrij veel wind 
en het is koud. # In - daar, <Fr.> in 
winige doar; een deur waar de wind vaak 
op staat. -> wooierich. 

'wiinigje, [vi:negje] v., wiinige, wiinige; 'wy
nigje, [vinegje] v. , wynige, wynige. Klap
perje; klapperen (van een deur ; vgl. Fr. 
wynderje 'een luchtstroom veroorzaken 
(door een voorwerp, bijv. een kran t of 
een waaier, heen en weer te bewegen)') . 
De daar wiinige epen en ticht, de deur 
staat te klapperen . -> klapper je, slamme, 
wiin. 

'wiinkaunt, s.m. Wynkant; windkant, wind
zijde. 
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'wiinkracht, s.f. & s.m. Wynkrêft ; wind
kracht, windsterkte. # Mooi - tjien, met 
wi ndkracht tien . 

'wünmeeuwn, s.f. Wynmûne; windmolen. 
'wiinooi, s.n . Wynaai; windei . 
'wiinptist, s. m. Wynpûst; windvlaag. - } 

wiinflaich. 
'wiinrichting, s.m. Wynrjochting; windrich-

ting. 
'wiinscherm, .n. Wyn skerm ; windscherm. 
'wiinsel, s. n. , -> wynsel. . 
'wiinselje, v. , -> wynseLje. 
'wiinstreek, s. m. Wynstreek; windstreek. 

De fjeeuwr wiinstreken, de vier wind
streken. 

'wiinwiisder, s.m. Wynwizer; wi ndwijzer. 
- } wee rwiisde 1', weerhone . 

wiis, adj . & adv., - } ' ''YS. 
'wüsder, [vi:zder]; 'wysder, [vizder] ; s.m. , 

-s. Wizer; wijzer (van een uurwerk). # 
De gO ffe, Iytje -, de grote, kleine wijzer. 

'wiisderplait, s.f. Wizerplaat; wijzerplaat. 
'wiisfinger; 'wysfinger, [vis]-; s.m. Wiis-

finger ; wijsvinger. -> pansleker. 
wüte(ste), -> ' ''Ytje. 
wüven, ' ''Yf 
'wiize, [vi:ze] s.m. Wize; wijs, wijze. 1. 

manier. 2. melodie. # In - fan in sl·vets
haften mos, een oude, temerige, zeurde
rige wijze (bijv. (als) van een oude 
psalm). Fan 'e - retje, wazze, van de wijs, 
van streek, in de war raken , zijn (van 
personen). baan, bauwe. Dit liet kin 
sangen wezze op de - fan ... , dit lied kan 
gezongen worden op de wijze, melodie 
van Syn - fan dwaan, ronen, 
schrieuwen, zijn wijze, manier van doen, 
lopen, schrijven, de manier, wijze waar
op hij doet, loopt, schrijft. Op de iene af 
eeuwre -, op de een of andere manier. 
Elk docht it maar op syn ooine -, ieder 
doet het maar op zijn eigen manier, op 
de manier die het best bij hem past. Jo 
duech dat op in - dat elk him besoude, zij 
deed dat op een manier die elk versteld 
liet staan , zij deed dat op een zodanige 
manier dat elk versteld stond. Gin, net -
haude kinne, geen wijs kunnen houden, 
niet toonvast zijn . Gued - haude kinne, 
goed wijs kunnen houden, toonvast zijn. 
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--> sprokke. 
'wiize, [vi :ze] (st.)v., wees [ve:s], wiisde; 

wezen [ve:zen], wiisd. Wize; wijzen . Om
heich -, ol11hoog wijzen. fen it paid -, ie
mand de weg wijzen. # - nooi ... , wijzen 
naar ... , in de richting wijzen van .. . Nooi 
ien, nooi jochts -, naar iemand, naar 
rechts wijzen. fen - op ... , iemand wijzen 
op ... , iel11and opmerkzaam maken op ... 
- op ... , wijzen op ... , de aandacht vesti
gen op ... - ) haun. 

'wiize, [vi :ze] S. I11 ., -no Wize; wijze, wijs 
man . De -n ût it aisten, de wijzen uit het 
oosten. 

'wüziging, [vi:zegll)] S.I11. <zeldz.>, -en. 
Wiziging; wijziging. ) feraundering, 
oonpasing. 

'wiizigje, [vi:zegje] v. <zeldz.>, wiizige , 
wiizige. Wizigje; wijzigen. - ) feraunder
je, oonpase. 

wyk, [vik] s. m. , -en. Wyk; wijk, gedeelte 
van een stad dat min of meer een geheel 
vormt. 

wyk, [vik] s.f. , -e; 'wyke, [vike] s.m. (a l
leen voorkomend in de verbinding fer
lyne wyke) , -n (alleen voorkomend in de 
verbindingen ale wyken en .vyken lang 
en na een telwoord). Wike; week. It deu
re in -, het duurt een week. It deure 
frooi, fiif wyk, .vyke, Ivyken, het duurt 
drie, vijf weken . In pair -e, een paar, 
enjge, enkele weken . Binnen in -, binnen 
een week. In fol -, een volle week. Ferlyn 
.vyk, ferlyne .vyke, verleden, vorige week. 
De feurich -, de vorige week. Eeuwr, 
kommen, nee -, <Fr.> takornme wike, 
nije wike; (in ) de komende week, vol
gende week. # Fan 'e -, <Fr.> fan 'e wi
ke, fan ' t wike; deze week. Yn 'e -, in , 
door de week. Dees -, deze week. Ole 
yvyken, ale wyke <zeldz.>, <Fr.> alle 
wiken ; iedere week. Wyke, rvyken lang, 
wekenlang. - ) midnvyk. 

wyk, [vik] s.m. In: De - nimme, de wijk ne
men , vluchten. 

'wyke, [vike] (onregelm. )v., .vykte , wiek 
[vi.ek] <zeldz.>; Ivykt. Wike; wijken. # -
feur, wijken voor. 

'wyke, s.m., - ) rvyk. 
'wykferpleechster, s.f. Wykferpleechster; 

wil 

wijk verpleegster. 
'wykferpleging, s.m. Wykferpleging; wijk

verpleging. 
'wykieuwn, s.n. Wykein ; weekeind(e) , 

weekend. 
'wikke, [vlke] v., wikte, wikt. Hifkje; wik

ken , op de hand wegen (vrij wel uitslui
tend voorkomend in de vaste verbinding 
hierna). # Wat - en wage, iets wikken en 
wegen. 

'wikkelje, [vlkelje] v. <zeldz.>, wikke/e, 
wikke/eo Wuolje; wikkelen, inroll en. --> 

bebiine, betere, betrale, bewûele, fer
trale, trale, wiine. 

'wykliks, [vikleks] adj. & adv. Wykliks; 
wekelijks . Syn -e stokken yn 'e krant, zijn 
wekelijkse stukken in de krant. Syn 
stokken staie - yn 'e krant, zijn stukken 
staan wekelijks, iedere week in de krant. 

wiks, [vlks] s.m. <zeldz.>. Skuonpoetsers-
guod ; schoensmeer. - ) schuensmar. 

'wyksbled, [vigz]- s.n. Wykblêd; weekblad. 
'wiksel, [vlksel] s.m., -S . Wiksel ; wissel. 
'wikselbeker, s.m. Wikselbeker; wisselbe-

ker. 
'wikseling, [vlkseIlIJ] s.m. , -en. Wikseling; 

wisseling. 
'wikselje, [vlkselje] v. , wiksele, wiksele . 

Wikselje; wisselen. # A wiksele mooi B, 
A wisselt met B, A en B wisselen elkaar 
af. 

'wikseljild, s.n . Wikseljild; wisselgeld. 
'wikselkanteur, s.n . Wikselkantoar ; wis

selkantoor. 
'wikselwachter, s.m. Wikselwachter ; wis

sel wach ter. 
'wykslain, [viks]- s.n. Wyklean ; weekloon. 
'wyksmarkt, [viks]- s. m. Wykwerk; week

markt. 
'wyksoster, s.f. Wyksuster; wijkzuster. 
wil, [vil] ; 'wille, [vile] (vrijwel uitsluitend 

voorkomend in de vaste verbindingen ien 
tà wille walle en yn 'e wille walle om tà 
... ) s.m. Wil(le) ; wil. It is Gods -, het is 
Gods wi l. # De freje -, de vrije wil. Wat 
ut freje - dwaan, iets uit vrije wil doen . 
Fan gûje - walle, van goede wil zij n. In 
starken - hawwe, een sterke wil hebben . 
l en tà wille walle, iemand ter wille zijn , 
iemands zin doen , doen wat iemand 
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graag wil. Yn 'e \ViIIe \Vazze om tà ... , 
<Fr.> yn 'e wille wêze, fa n wille wêze, it 
yn 'e wille hawwe om te .. . ; van zins zijn 
(om) te ... Wat tjin - en tank dwaan , iets 
tegen wil en dank, met tegenzin doen. - , 
!rede . 

wyl, [vil] ; 'wylens, [vilen(t)s]; wyls, [vil(t)s]; 
wylst, [vil(t)st] ; wylt, [vilt] ; conj . (onder
schikkend) . Wylst; terwijl. l à lost de no
men jeur, - ik se opschrieuw, zij leest de 
namen voor, terwijl ik ze opschrijf. -> 

ten vyl. 
'wileh, s.m., -> ~vy lch. 

wylch, [vilx] s.m. , ~vylgen [vilgen] ; wiIch, 
[vOx] s.m. <zeldz.>, wilgen [vllgen]. 
Wylcb ; wilg. 

wyld, [vilt] adj. & adv., -er [vilder] , -st. 
Wyld; wild, woest. De -e see, de wilde, 
woeste, onstuimige zee. -e eeuwne, wil
de, niet tamme eenden. # - op ... wazze, 
wild, dol , verzot op ... zijn. -> JUL, 
j eeuwn, jit, mal, sjocht, tuk. De ~lde en 
de jalde, <Fr.> wyld en geld ; rijp en 
groen. Yn it -, in het wild, in natuur
toestand. Yn it wylde wooi, in bet wilde 
weg, lukraak. -> jaart, fiaask, hier. 

wyld, [vilt] s.n. Wyld; wild, de in het wild 
levende dieren waarop gejaagd wordt. 

'wylde, [vilde] s.m., -no Wylde; wi lde, ie
mand die nog in een natuurtoestand leeft. 

'wyldeman, [vilde]- s.m. , -nen. Wylde-
man ; wildeman, wildebras. ~ldsang. 

'wyldens, [vilden(t)s] s.m. Wylden s; wi ld
heid. 

'wylderich, adj. & adv., -> weelderich. 
'wylderje, [vilderje] v. , ~vyldere, wyldere. 

Wyldzje, wyldjeie; stoeien , ravotten , wild 
doen (van kinderen of een hond) . - , om
wylderje, ~vyldjeie. 

'wyldernis, [vildernIs] s. m. , -sen. Wylder
ni s; wildernis. -> wuesternis. 

'wyldfraimd, adj. Wyldfrjemd, poerfrjemd; 
wildvreemd. In -, in -e, in -en, een wild
vreemde. -e, -en, wildvreemden. 

'wyldjeie, onregelm.v. Wyldjeie, wyldzje; 
stoeien , ravotten , wild doen (van kin
deren of een bond). -> (om)~vylderje. 

'wyldsang, s.m. Wyldsang; wildzang, wil-
deman, wildebras. - , wyldeman. 

'wyle, s.m. , -> wiele. 
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'wylens, [vilen(t)s] adv. Wilens, wi les, 
wyls; onderwijl , middelerwijl , intussen, 
ondertussen. l à lost de nomen jeur en -
schrieuw ik se op, zij leest de namen 
voor en onderwijl, intussen schrijf ik ze 
op. - , eeuwndenvyl, reddenvylen, eeu\Vn
dertwisken, yntiid. 

'wylens, conj ., ,\.vyl. 
'wylgebaim, [vilge]- s. m. Wylgebeam; wil

genboom. 
'wylgebled, [vilge]- s.n. Wylgeblêd ; wil

genblad. 
'wylgeheeuwt, [vilge]- s.n. Wylgehout; wi l

genhout. 
'wylgekatjes, s.plur. , -> ~vylgepusjes. 

'wylgepusjes ; 'wylgekatjes ; [vilge]-
s.plur. Wylgekatsjes; wilgenkatjes. 

'wylgetak, [vilge]- s.m. Wylgetûke; wi l
gentak. 

'wylgetwiich, [vilge] - s.m. Wylgetwiich ; 
wilgen twijg. 

'wylich, [vilex] adj. , ~vyliger [vileger] , -st. 
Wilich ; uitgedroogd en daardoor vol 
rimpels (van appels en (oude) aardappe
len). In ~vyligen apel , een uitgedroogde 
appel (vol rimpels). Dà iepels binne -, 
die aardappelen zijn uitgedoogd (en zit
ten daardoor vol rimpels). 

'wyling, s.m., - , wieling. 
'wylje, v., wylkje. 
'wylje, v., wielje. 
'wylkje, [vilkje] v., tvylke, ~vylke; 'wylje, 

[vilja] v. <zeldz.>, ~vyle, I'vyle. Wylkje, 
wyl(g)je; verwelken , verleppen , verflen
sen. - , jenvylkje. 

'wille, [vIla] onregelm.v., ik wil, dà I'vatte 
[vata], dà \Votte [vota] <zeldz.>, hy wil, 
~vy, j e, jimme, jà wille (wanneer er in de 
zin een woord op wille volgt, verliest 
deze vorm vaak de stomme 'e' -[a], 
waarvan het resultaat in de spelljng 
weergegeven wordt als wil/' of wil); ik 
wue [vü.a] , dà wueste [vü.asta] , hy wue 
(de vorm \Vued komt alleen in de combi
natie wued er [vü.adar] voor), ~vy, je, 
jimme, jà wuene(n) [vü.ana(n)]; wued 
[vü.at]. Wolle; willen. Hy het it net seze 
wued, <Fr.> hy hat it net sizze wold; ruj 
heeft het niet willen zeggen. Ik tink dat 
er it derom net se ze wued het, <Fr.> ik 
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tin k dat er it dêrom net sizze wold hat ; ik 
denk dat hij het daa rom niet heeft willen 
zeggen. Hy IVue der eerder wazze dan 
I"')' , hij wi lde daar eerder zijn dan wij , hij 
wenste daar eerder te zijn dan wij. Wa 
wil dat meuje aude f ers 'reis f eur my op
schrieuwe ?, wie wi l dat mooie oude ge
dicht eens voor mij opschrijven, wie is 
bereid, genegen dat mooie oude gedicht 
eens voor mij op te schrijven ? Ik wil ne 
aist wat f ertale ieuwr .. . , i k wil nu eerst 
wat vertellen over ... , ik had mij voor
genomen nu eerst wat te vertellen over ... 
Wueste nach kofje, tee?, wou je, wil je 
nog (meer) koffie, thee (hebben)? Druch 
heeuwt wil gued bane, droog hout wil 
goed branden, droog hout brandt heel fel. 
Dà keulstronken wille net fertare , die 
koolstronken willen niet verteren, die 
koolstronken verteren slechts heel lang
zaam. It wil maar gin feurjier wezze, het 
wi l maar geen lente worden , het wordt 
maar geen lente. It anker wil der tiige 
haude, het anker houdt daar uitstekend, 
het is daar een uitstekende ankergrond. 
Wil der yn 't feifolch wat batter om tinke, 
wi I er in het vervolg wat beter op letten, 
let er in het vervolg (alsjeblieft) wat beter 
op (in enigszins verheven stijl). Wa fan 
beiden wille jimme dat ik freeliet ?, wie 
van beiden willen jullie dat ik vrijlaat, 
wie van beiden moet ik van jullie vrij
laten? Wat watte dat wy feur dy mooi
nimme ?, wat wil je dat wij voor je mee
nemen , wat moeten wij voor je mee
nemen? Oles watste watte dat in eeuwr 
dy docht, doch dat salm aik, alles wat je 
wilt dat een ander jou doet, alles waarvan 
je wilt dat een ander het jou doet, doe dat 
zelf ook. Wer wil er dat wy dit hanne 
bringe ?, waar wil hij dat we dit naar toe 
brengen, waar moeten wij dit voor hem 
naar toe brengen? Se wille dat it in stt'in
gen winter wedt, men wi l, er wordt be
weerd dat het een strange winter wordt. 
--> hawwe. Treeuwe wil wal 'reis reeuwe, 
trouwen wil wel eens rouwen , het komt 
vrij geregeld voor dat men er berouw van 
krijgt te zijn getrouwd. Hy wue it net, 
wal, hij wilde het niet, wel, hij wilde het 
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niet, wel hebben, hij stond het niet, wel 
toe. Hy lViI net, wal, hij wil niet, wel 
(meedoen, meegaan, een bepaald iets op 
zich nemen , enz.). Hy wue har after
nooi, op bed, nooi hus, hij wilde haar 
achterna , naar bed, naar huis (gaan). Wel' 
wille jimme hanne?, waar willen jullie 
heen, naar toe (gaan)? De uenjà wue net 
}it, de oven die wi lde niet heet (worden ). 
It wie in meujen dei, al/ene it weer hie 'k 
fole batter I,vued, het was een mooie dag, 
ik wou alleen dat het veel beter weer 
geweest was (lett.: alleen het weer had ik 
veel beter gewi ld, m.a.w.: alleen het weer 
had ik veel beter wi llen hebben). Jà wue 
net mail', zij wilde niet meer, zij wilde 
niet verder leven . Ik wil sà net, ik wil zo 
niet handelen, te werk gaan. It wil net, 
het wil niet (vlotten), het gaat niet, het 
lukt niet. # Hy kin .. . wat er wil, maar ... , 
hij kan ... wat hij wi l, maar ... , hoe hij 
ook ... , hij zal zijn zin niet krijgen . Dat 
sueste wal -I, dat zou je wel willen ! 
(maar het gebeurt niet). Dà heste hier 
niks tà -n, jij hebt hi er niets te willen, jij 
hebt hier niets in te brengen, te zeggen. 
--> feurkomme, hawwe, mair, seze. 

'wille, [vIla] s.m. Wille; plezier. - hawwe, 
plezier, lol hebben, maken . --> klucht, 
nocht, plesier. ft het us fole - jeeuwn, 
het heeft ons veel plezier gedaan, wij 
hebben er veel plezier aan beleefd. # - en 
fleur, - en tier, <Fr.> fleur en wille, fleur 
en tier, wi lle en tier ; vrolijkheid en 
levenslust. Nacht en -, - en nocht, <Fr.> 
nocht en wille, wille en nocht ; plezier, 
vermaak. - havvwe fan , plezier hebben 
van. Syn nee fy ts het er net fale, net lang 
- fan haun, zijn nieuwe fiets , daar heeft 
hij niet veel, niet lang plezier van gehad. 
Mooi ale - (wat f eur ien mooinimme 
wille), met alle plezier, genoegen (iets 
voor iemand mee wi llen memen). 

'wille, S. 111 ., --> IViI . 
'willens, [vIlan(t)s] adv. In : - en wytens 

[vitan(t)s], wi llens en wetens, opzettelijk 
en bewust. 

'wiJlich, [vIlax] adj . & adv., williger [vIla
gar] , -st. Willich ; willig. - , bewillich. 

wylp, [vilp] s.f. , -eo Wylp; wulp. 
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wyls, conj ., -> wyl. 
'wilskracht, [vll (t)s]- s.f. & s.m . Wilskrêft ; 

wilskracht. 
wylst, conj. , -> wyl. 
'wylster, [vil (t)ster] s. m. & s.f. 1. (Als 

s.m.) wilster, wylster ; goudplevier. -> fOf

terik. 2. (als s.f.) wyfke fan 'e hoants; 
wijfje van de kemphaan (i.t.t. de wylster
hone). -> foddebosk, totterik, wylste r
hone. 

'wylsterhone, s.m. Mantsje fan de hoants; 
mannetje van de kemphaan (i.t.t. de wyl
ster) . -> foddebosk, totterik, wylster. 

wylt, conj., - , lVyl. 
wym, [vim] s. m., -en; 'wyme, [vime] s. m., 

-no Droegersplak yn 'e skoarstien ; wieme, 
dat deel van de schoorsteen waar de wor
sten en het spek aan wymstakken werden 
gehangen om er te drogen . 

'wyme, s. m. , - , wym. 
'wymelje, [vimelje] v., wymele, wymele; 

'wimmelje, [vimelje] v., wimmele, wim
mele. Wimelje, wimmelje, wimerje, wri
melje; wemelen , krioelen. It -n fan de 
fieuwlen , het wemelen , krioelen van de 
vogels. De wymeljende snieflakken, de 
warrelende sneeuwvlokken . # - fan, we
melen van. -> tille. It wymele der fanfisk 
en fieuwlen , het wemelt daar van vissen 
en vogels. -> grymelje, kryjuele. 

'wimmelje, v., -> wymelje. 
'wimpel, [vimpel] s.m ., -S. Wimpel; wIm

peL -> fjogger, flage. 
'wympers, [vimpe(r)s] s.plur. (Each)teis

ters ; wimpers. -> eichhier. 
'wymstakken, s.plur. Deizen, dei sstokken , 

spekdeizen ; de balkjes, latten of stangen 
in de wym waaraan de worsten en het 
spek werden gehangen om te drogen. 

wyn, [vin] s.m. Wyn; wijn. In fles, gles- , 
een fles , glas wijn. Raide, wyte, swiete -, 
rode, witte, zoete wijn. # Watter by de -
dwaan, water bij de wijn doen , wat toe
geven. 

wyn, s.m. , -> wiin. 
'wynberch, s.m. Wynberch ; wijnberg, wijn

gaard op een berghelling. 
'wynbrau, [vimbra.!.'] ; 'wynkbrau, [viIJg

bra.!.'] ; 'winkbrau, [vliJgbra.!.'] ; 'wenk
brau, [v8IJgbra. !.'] ; s.m., -wen. Wynbrau; 
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wenkbrauw. # -wen as leufe, zware 
wenkbrauwen. 

'winder, [vInder] s.m., -S. Winder; win
naar. 

'windjammer, [vIn ~jämer] s.n . .... , -S. Wind
jammer; windjammer, zeilschip voor de 
grote vaart. 

'wyndrinker, s. m. Wyndrinker ; wijndrin-
ker. 

'wyndrm, s.m. WyndrLif; wijndruif. 
'wyne, (st. )v., -> wiine. 
'wynfat, s. n. Wynfet; wijnvat. 
'wynfeest, s.n. Wynfeest; wijnfeest. 
'wynfles, s.f. Wynflesse; wijnfles. 
'wingerd, s.m., -> wyngerd. 
'wyngerd, [vilJet] ; 'wingerd, [viijet] ; s.m., 

-S. (Wylde) wynrank, wylde wyngerd; 
wilde wingerd, op de wijnstok lijkende 
klimplant, met bladeren die in de herfst 
fraai rood kleuren. 

'wyngles, s.n. Wynglês; wijnglas. 
'wynigje, v. , -> wiinigje . 
'winje, [vinje] V. (a ls eerste lid van een sa

menstelling verschijnt weun- of ween-, 
zie ook beweune naast bewinje en weu
ning naast weent) , ik winje, do weneste 
[ve:neste], hy \Vene [ve:ne] , wy, je, jim
me, jà winje; wene, I,vene; 'weenje, [ve:n
je] v. , wene, I·vene. Wenje; wonen. Hy 
wene al lang net mair op it eilaun, hij 
woont al lang niet meer op Schiermon
nikoog. # Hier af der blieuwe, komme tiJ 
-n, <Fr.> earne bliuwe, komme te wen
jen ; ergens blijven, komen wonen . Wal 
yn ien - kinne, veel en veel kleiner van pos
tuur dan iemand zijn . Jo kin wal yn him 
-, zij is veel en veel kleiner van postuur 
dan hij . -> laun, nood, sud. 

'wynje, [vinje] v. , ik wynje, do wiineste 
[vi :neste] , hy wiine [vi:ne] , wy, je, jim
me, jà wynje; wiine, wiine. Wynje, wanje; 
wannen . -> utsteeuwe, utwooie, wan, 
wynmeeuwn. 

'wynjier, s. n. Wynjier; wijnjaar. 
wink, [vlIJk] s.m., -en. Wink; wenk. len in 

- jaan, iemand een wenk geven. In -
kreje , een wenk krijgen . In - fan 'e son, 
een glimp zonlicht (bijv. door het wol
kendek heen). # In stillen -, een stille 
wenk. Op syn -, op zijn wenk. 
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wink, s. m., -+ wynk. 
wynk, [viI]k]; wink, [vu]k] ; .m. In : Gin -

(sliep) yn 'e eigen kreje, <Fr.> giin wink 
yn 'e eagen krije ; geen oog dicht doen . 
Hy kriige sokke nachten gin - (sliep) yn 
'e eigen, hij doet zu lke nachten geen oog 
dicht. Ik hew fannacht gin - (sliep) yn 'e 
eigen haun, <Fr.> ik haw fa nn acht giin 
wink yn 'e eagen han; ik heb vannach t 
geen oog dicht gedaan. > eich, sliep, 
sliepe. 

'winkbrau, s. m. , - > wynbrau . 
'wynkbrau, s. m. , - > wynbrau. 
'winke, [vu]ka] v. , winkte, winkt; 'winkje, 

[vu]kja] v. <zeldz.>, winke, winke. Win
ke; wenken. len - (om tichter by ta 
kommen), iemand wenken, iemand een 
wenk geven (dichterbij te komen). Der 
winkte in lamp, daar was een glimp 
lamplicht te zien. 

'winkel, [vllJkal] s.m ., -s. Winkel ; winkel. 
- > gedwaante, werk. 

winkel'daar, s. f Winkeldoar; winkeldeur. 
'wynkelder, s. m. Wynkelder; wijnkelder. 
'winkelglêzen, s.plur. Glêzen; wi nkel-

raam, etalage. --> gles. 
'winkelhaik, s.m. WinkeLheak; winkel

haak. 
'winkelje, [vu]kalja] v., winkele, winkele. 

<Fr.:> Winkelje. 1. winkelen, wi nkels 
bezoeken (veelal meer om te kijken dan 
om te kopen). 2. een winkel hebben, hou
den. l à winkel j e al fj itsich j ier, zij heb
ben, houden al veertig jaar een winkel. 

'winkelknecht, s.m. Winkelfeint ; WIn

kelknecht , wi nkelbediende. 
'winkelman, s. m., -jued -Uü.at]. Winkel

man; wi nkelier; inz. voor: kruidenier. 
'winkelprys, s.m. Winkelprii s; winkel

prijs. 
'winkje, v., --> winke. 
'wynmeeuwn, s.f Wyndermûne, wille; 

wanmolen. - > wan, wynje. 
'wynmond, sJ. Wynmoanne; wijnmaand. 
'winne, [vIna] v. , winde, wind. Winne; 

winnen. De prys -, de (eerste) prijs 
winnen. Us pluech het (it) wind, onze 
ploeg heeft (het) gewonnen. # It - fan .. . , 
het winnen van ... , ... verslaan (bij sport 
en spel) . l en feu r dy -, iemand voor zich 

winskje 

wi nnen, iemand overreden of overtuigen 
zijn kant te kiezen . - oon, winnen aan , 
verdienen met. Der hewwe se aardich 
oon wind, daar hebben ze aardi g aan ge
wonnen, daar hebben ze aardig mee ver
diend. - > de/fan. 

'winne, [vIna] v., winde, wind. Wenne; 
wen nen. Sawat mot -, zoiets moet wen
nen, aan zoiets moet je (langzaam) ge
wend raken. It sil wal -, het zal wel wen
nen, je zu lt er wel aan gewend raken. 
Dat is om ta -n, dat is om (eraan ) te 
wennen. # - oon, wennen aan. Ik bin der
oon wind, ik ben eraan gewend. Men mot 
der wal tiige oon -, je moet er wel erg 
aan wennen. Dat bin ik wal wind, dat ben 
ik wel gewend, gewoon, daar ben ik wel 
aan gewend (geraakt). 

'wynpers, s. m. Wynparse; wijnpers. 
'wynplak, s. n. Wynplak ; wijnvlek. 
'winse, v., -+ weense. 
'wynsel, [vin (t)sal]; 'wiinsel, [vi :n(t)sa l]; 

s.n ., -s. Wynsel; windsel, zwachtel. 
swachtel. 

'wynselje, [vin (t)salja] v., wynsele, wyn
sele; 'wiinselje, [vi: n(t)sa lja] v. , wiinse
Ie, wiinsele . Ferwine, yn 'e wynsels sette; 
zwachtelen. Wynsele(d), gezwachteld. -+ 

swachtelje. 
winsk, [vIn (t)sk] s. m., -en. Winsk; wens. 

De baste -en feur it neje jier, de beste 
wensen voor het nieuwe jaar. # Nooi 
-(en) gain, naar wens gaan , zo voorspoe
çlig gaan als men zich maar kan wensen. 
Ik hew maar ien -, ik heb maar één wens, 
ik wens slechts één ding, van één din g 
zou ik heel graag wi llen dat het gebeur
de. --> freUIn, jep, stil. 

wynsk, [vin(t)sk] adj . Wyn sk; scheef (ge
trokken). It gedyn is -, het gordijn is 
scheef getrokken. In - lakken, een scheef 
getrokken (ook wel: scheef geweven) la
ken. 

'winskdreum, s.m. Winskdream; wens
droom. 

'winskje, [vIn(t)skja] v. , winske, winske; 
'winstje, [vIn(t)s(t)ja] onregeLm. v. ~ , ik 
winstje [vln(t)s(t)ja] , da wÎnskeste, hy 
winske, wy, j e, jimme, jà winstje; winske, 
winske. Win skje; wensen. # Niks ta -n 



winsklik 

ieuwrliete, niets te wensen overl aten, he
lemaal zijn zoals het moet zijn. --> slippe. 

'winsklik, [vln(t)sklak], [vln(t)slak] adj. 
Winskl ik; wenseljjk. Oles wat - is! , alles 
wat wenselijk is! (gezegd als nieuwjaars
wens). 

winst, [vIn (t)st] s.m. , -en. Winst; winst. -
en ferlies , winst en verlies. 

'winstje, onregelm.v., -> winskje. 
'wynstook, s.m. Wynst6k, wyndrûf; wijn-

stok. 
'wynsupper, s.m. Wynsûper; wijnzuiper. 
wint, s.m., - , weent. 
'wintelje, [vintalja] v. <zeldz.>, wintele, 

wintele. Wintelje; wentelen. - , drooie, 
rolje. 

'winter, [vlntar] s. m. (het art. 't verschijnt 
in de verbinding fan 't winter) , -s. Win
ter; winter. It is -, het is winter (het win
terseizoen is aangebroken; het is echt 
winterweer). It wedt -, het wordt winter 
(het winterseizoen breekt aan; het wordt 
al echt winterweer). In echten - mooi 
snie en ys, een echte winter met sneeuw 
en ijs. In barren, kauden, saften, string en 
-, een barre, koude, zachte, strenge win
ter. In epen -, een open winter, een win
ter zonder ij s. In j1illen -, een winter 
waarin het fel, vinnig koud is. De hele -
wied er hier, (gedurende) de hele winter 
was hij hier. Yn 'e winter fan 1963, in de 
winter van 1963. # Fan 'e, fan 't -, <Fr.> 
fan 'e, fan 't winter; van de winter (deze 
winter; de afgelopen winter (van het lo
pende jaar); de aanstaande winter (van 
het lopende jaar)). Yn 'e -, in de wi nter, 
des win ters, 's win ters. - , winterdei, win
ters. Ole -s, <Fr.> alle winters; iedere 
winter. De winter fe rbane, een paasvuur
stoken. - , bewinterje. 

'winterbrant, s.m. Winterbrant; winter
brand, brandstof voor de winter. 

winterdei, s.m. Winterdei; win terdag. 1. 
dag van de winter. De ienentwintichste 
desimber is de aiste winterdei ['vln
tardE.i ], de eenentwintigste december is 
de eerste winterdag. Op in winterdei 
[vlntar 'dE. iJ, op een winterdag. 2. dag 
met winterweer (d.w.z. helder vriezend 
weer). Begin novimber hiene wy fan 't 
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jier al de aiste winterdagen ['vlntarda: 
gan] [vlntar'da :gan], begin november 
hadden wij di t jaar al de eerste winterda
gen, de eerste dagen met helder vriezend 
weer. # By (de) winterdei [vIntar'dE.iJ, 
<Fr.> by de, by 't wi nterdei; bij winter
dag, 's win ters, in de wi nter. --> winter, 
winterdeis. 

winter'deis, adv., - , winters. 
'winterfeurried, s. m. Winterfoarri ed; win

tervoorraad. 
'winterfotten, s.plur. Winterfuonen; win

tervoeten. -> tjaldfotten, tjaldich. 
'winterfUer, s.n . Winterfoer, winterfrenen; 

wintervoer. 
'wintergast, s. m. Wintergast; wi ntergast. 
'wintergrien, adj. & s.n. Wintergrien ; 

wintergroen. 
'wintergriente, s.m. Wintergriente; win

tergroente. 
'wintergued, s. n. Winterguod; wintergoed. 

- , winterklaine. 
'winterhailjier, s.n. Winterhealji er; win

terhalfjaar (o.a. de tijd voor vergaderin
gen en winteravondvermaak) . 

'winterhakke, s.m. Kjeldhakke; winter
hiel. - , schythakke. 

'winterhaune, s.plur. Winterhannen; win
terhanden. -> tjaldhaune, tjaldich. 

'winterich, [vlntarax] adj . Winteri ch ; win
terachtig, eigen aan de winter. - weer, 
winterachtig weer. It wedt al -, het wordt 
al winterachtig (weer). - , winters. 

'winterjas, s.m. Winterj as; winterjas . 
winter'jaune, s.m. Winterjûn ; winter

avond. 
winter'jauns, adv. Winterjûns; op winter

avonden. 
'winterje, [vlntarja] v., wintere, wintere. 

Winterje ; winteren. It begint al tà -n, het 
begint al te winteren, het begin t al win
terweer te worden. 

'winterkast, s.m. Win terkost; winterkost. 
'winterkaude, s.m. Winterkjeld; winter

kou. - , wintertjald. 
'winterklaine, s. plur. Winterklean; winter

kleren, winterkleding. -> wintergued. 
'winterlik, [vIntarlak] adj . ...,. . In : It - liv

ven op it ei/aLm, het leven in de winter 
op Schiermonnikoog. 
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'wintermauntel, s. m. Wintermantel ; WIn 

termantel. 
'wintermond, s. f. Wintermoanne; winter

maand. 
winter 'möne, s.m . Wintermoarn ; winter

morgen, winterochtend. 
winter'nacht, s.m. Winternacht; winter

nacht. 
'winterpeil, s.n. Winterpeil ; winterpeil. 
'winters, [vlnta(r)s]; winter'deis; adv. 

Winters, winterdeis; 's winters, winter
dags, in de winter. -> winter, winterdei. 

'winters, [vlnta(r)s] adj. Wintersk; win
ters, eigen aan de winter. -e dagen, win
terse dagen . - , winterich. 

'wintersliep, s.m. Wintersliep; winter
slaap. # In - haude, een winterslaap 
houden. Yn 'e - wazze, in de winterslaap 
zIJn. 

'wintersport, s.m. Wintersport ; winter
sport. # Op - gain, op wintersport gaan , 
naar de wintersport gaan. 

'wintertiid, s.m. Wintertiid; wintertijd. 
'wintertjald, s. m. Winterkjeld; winterkou. 

winterkaude. 
'winterweer, s.n. Winterwaar; winterweer. 

-> tjaldich. 
'winterwille, s.m. Winterwille; winterge

noegens, winterplezier. 
wip, [vIp] s.m., -pen. Wip; wip, bepaald 

speeltoestel. # Op 'e - sitte, op de wip 
zitten, elk ogenblik gewipt, ontslagen 
kunnen worden . -> wipwap. 

wip, [vIp] s.m. In: Yn in -, in een wip, in 
een oogwenk, in een ommezien. - , 
ammeree, eugenblik, sucht. 

'wipkar, s.m. & s.f. Wipkarre; wipkar. - ) 
wipkier. 

'wipkier, s.m. Wipkarre; wipkar. -> wip
kar. 

'wipneus, s.f. Wipnoas; wipneus. 
'wippe, [vlpa] v., wipte, wipt. Wippe; wip

pen. Sir net sà tà on, zit niet zo te wippen 
(op je stoel). De ben binne aan it -n, de 
kinderen zijn aan het wippen , de kinde
ren spelen op de wip. -> wipwappe. 

'wipper, [vIpar] s.m ., -s. Wipper; wipper, 
hijstalie. 

'wippertOstei, s.n. Wippertastel ; wipper
toestel, toestel voor het redden van scrup-

wys 

breukeli ngen , waarbij deze in een soort 
broek langs een lij n overgehaald worden. 

'wipwap, [vIpvap] s. m. , -pen. Wipwap; 
wipwap, wip, bepaald speeltoestel. - , 
wip. 

'wipwapje, v. , - , wipwappe. 
'wipwappe, [vIpvapa] v., wipwapte, wip

wapt; 'wipwapje, [vIpvapja] v., wipwap
pe, wipwappe. Wipwappe; wi pwappen, 
wippen , op de wip spelen. -> wippe. 

wis, [vIs] adj. , adv. & interj ., -ser, -I. Wis; 
wis, gewis, zeker. In -sen deud, eeuwn
dergong, een gewisse, wisse, zekere 
dood, ondergang. Jà sille dy - tà wille 
wazze, zij zullen je zeker, vast, onge
twijfeld ter wi lle zijn . Dal sil my -
beneje, dat zal me zeker benieuwen , daar 
ben ik erg benieuwd naar. # - en seker, -
en wrachtich, wis en waarachtig. -> se
ker, wys. 

wys, [vis] adj . & adv. , -der [vizdar] , wiizer 
[vi: zar] ; ot; wiis, [vi:s] adj. & adv. 
<zeldz.>, -der [vi:zdar], ot. Wiis; wijs ; 
ook voor: waanwijs. De -e keuning, de 
wijze koning. -> wyslik. # Sà - as in ui, 
zeer wijs. Sà - as Salomons kat, zo wijs 
al s Salomo's kat, erg waanwijs. Net -
wazze, niet goed wijs zijn (niet goed bij 
zijn verstand zijn ; onverstandig, dom, 
dwaas te werk gaan). - , hailwys. Biste 
net - ?, ben je niet wijs?, ben je gek?, doe 
niet zo dom! Was -der! , wees wijzer! 
(doe niet zo dom! ; doe het niet! ). Hy is 
nel -der, hij is niet wijzer, hij weet (nu 
-eenmaal) niet beter. Hy si! wal -der 
wazze, hij zal wel wijzer zijn , hij za l wel 
zo wijs, verstandig zijn het niet te doen . 
Hy wie wal -der en duech ir nel, hij was 
wel wijzer, hij was wel zo wijs, verstan
dig het niet te doen. Hier af der -der fan 
wezze, ergens wijzer van worden, ergens 
iets van opsteken , ergens iets door te we
ten komen. - wazze mooi, wijs zijn met, 
ingenomen zijn met. - wazze op, trots 
zijn op. -> gretsk. len wat - met je, ie
mand iets wijsmaken , iemand iets op de 
mouw spelden . Wy hueve ineeuwr niks -
tà metjen, laten we elkaar geen Mietje 
noemen , laten we (elkaar) zeggen waar 
het op staat. Hy docht - dit ne al là sezen, 



wysder 

hij doet er verstandig aan dit nu al te 
zeggen, het getuigt van wijsheid dat hij 
dit nu al zegt. - ) f erstaunich. Der (g in) -
ut wezze kinne, er (niet) wij s ui t kunnen 
worden, het (niet) kunnen begrijpen. - en 
wis wazze fa n, heel zeker zijn van. 

'wysder, s.m., --> wiisder. 
'wysdom, -[dom] s.m. Wiisdom; wijsheid. 

--> wysheid. 
'wysfinger, s.m., - ) wiisfinger. 
'wysheid , -[hE.! t] s. m. Wiisheid; wijsheid. 

# De - yn pacht hawwe, de wijsheid in 
pacht hebben , menen alles te weten. 
wyslikheid. --> wysdom. 

'wysjewasje, s.n., - ) wissewasje. 
'wisker, [vIskar] s. m., -s. Wisker; wisser. 

--> dalwisker, jUerwisker. 
'wiskje, [vIskja] v., wiske, wiske; 'wist je, 

[vls(t)ja] onregelm . v., ik wist je [vls(t)ja], 
do wiskeste, hy wiske, wy, j e, jimme, jà 
wist j e; wiske , wiske. Wi skje; wi ssen, 
vegen, door wrijven wegnemen (in z. 
vocht), al of niet met een doek (vgl. da /
wiskje, ooji1!iskje, opwiskje, utwiskje). De 
jluer wedt wiske en dweile, de vloer 
wordt gewist en gedweild. Dy druch -, 
zich droog wissen, zich afdrogen. Dy de 
trienen Lit de eigen -, zich de tranen uit 
de ogen wissen, zijn tranen afvegen. # 
Dy -, zich wassen. --> waaskje. 

'wiskje, [vlskja] v., wiske, wiske. Wiskje; 
stuiven; inz. voor: stui vend bedekken 
(van sneeuw). De m ie wiske, de sneeuw 
stuift . De sn ie is ieuwr ales hanne wiske, 
alles is met een laagje sneeuw bedekt. --> 

steeuwe. 
'wiskunde, -[könda] s.m. « Ned. ). Wis

kunde; wiskunde. 
'wyslik, [vislak] adv. & adj . Wyslik (in bet. 

I en 2); wijselijk (in bet. 1). 1. (Als adv.) 
wijs, verstandig. Jo bleeuwn - tus, zij 
bleef wijselijk thui s, zij was zo wijs, 
verstandig thui s te blijven. 2. (als adj .) 
<zeldz.> waanwijs. - ) wys. 3. (als adj .) 
<zeldz.> wijs. --> wys. De -e keuning, de 
wijze koning. 

'wyslikheid, -[hE. jt] s.m. <zeldz.>. 1. Wys
likheid; waanwijsheid. 2. wiisheid; wijs
heid. # De - yll perseun wazze, de wijs
heid in pacht hebben, erg waanwijs zijn , 
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menen all es te weten. --> lVysheid. 
'wysling, [vislllJ] s. m., -en. Wiisnoas, 

(ä ld)ferni m; wijsneus, weetal. --> \'YS
neus, haill 'Ysling. 

'wysneus, s. m., -neuzen. Wi isnoas, (äJd)
fern im; wijsneus, weeta l. - ) lV)'sling. 

'wispelje, [vispa lja] v., wispele, wispele. 
Wispelje; wispelen, heen en weer be
wegen. Der wispele in mich fe ur de rut
ten, er vli egt een vli eg voor het raam 
heen en weer. --> dalwispelje. 

wispel'tieuwrich, [vlspalti .klrax]; twispel
'tieuwrich, [tkllspalti .klrax]; adj . Hinne 
en wer, typelsinnich; wispelturig, grillig, 
nukkig. --> typeltieuwtsk. 

'wissewasje, [visavasja] ; 'wysjewasje, 
[visjavasja]; s. n., -s. Wysjewasje; wis
sewasje, kl einigheid, bagatel. --> schyt
wissewasje. 

'wissichheden, [vlsaxhe:dan] s.plur. In : -
en wetichheden fa n it eilaun, allerlei 
weetjes over Schiermonnikoog. --> nee
tink jes. 

'wissichheid, [visaxhE. i t] s.m. Wissich-
heid; zekerheid. 

wist, --> wyte. 
'wist je, onregelm.v. , - ) wiskje. 
wys'wetich, adj . Wetich ; betweterig, wijs

neuzig. - ) wetich. 
wyt, [vit] adj . & s. n. , -er, -st. Wyt; wit. In 

-en bUsdûek, schetlik, een witte zakdoek , 
schort. In wiiden, wie ten, }'Yten bruek, 
een wijde, natte, witte broek. De -e dune, 
it -e saun, de blinkend witte duinen , het 
blinkend witte zand. It - fan it ooi, het 
wit van het ei, het eiwit. It schumjende -, 
het schuimend wit, de wit schuimende 
golven. # SO - as in dLiek, zo bleek als 
een doek. SO - as kryt, mal, snie, zo wit 
als krijt , als sneeuw, krijtwit, sneeuwwit. 
--> hagelwyt, kly twyt, mullo1l)'t, snie~'Yt, 

spien v)'t. --> aimel, baan, belukke, bole, 
duek, eich, fi l, keul, klaiver, sukker, 
swets, wereld, wyn. 

'wyte, [vita] onregelm .v., ik wet [VEt] , do 
welSle [w:: sta], hy wet [VEt] , wy, j e, jimme, 
jà wette [vEta]; wist [vIst] ; wist, wyten 
[vi tan] <zeldz.>. Wite, witte; weten. Hy 
wet net wat er sei, hij weet niet, hij beseft 
njet ten volle wat hjj zegt. It is Kallemooi, 
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ne, dan wetste ir wal, het is Kal
lemooifeest, nu , dan weet je het wel, je 
weet wel wat dat betekent, wat er dan 
all emaa l staat te gebeuren. Wy wette ale
gerre wal, dat ... , wij weten allemaal wel, 
het is algemeen bekend, dat ... Wet dat ik 
dy alryd hilpe wil, weet, wees ervan 
overtuigd dat ik je altijd wil helpen . Wet 
datste der in bekeuring feur kreje kiste, 
weet, houd er rekening mee dat je daar 
een bekeuring voor kunt krijgen. Wetste, 
der hew ik gin ferstaun fan , weet je, je 
moet weten , daar heb ik geen verstand 
van, daar heb ik namelijk geen verstand 
van. Ik wet har by my, ik weet haar bij 
mij , ik weet dat zij (steeds) bij mij is. Ik 
wet net, ik weet niet, wat zal ik zeggen . 
---+ seze. Ik wet net, kin it net eeuwrs?, ik 
weet niet (of ik dit nu wel de goede ma
nier vind), kan het niet anders? Hy 
duech, ik wet net, wat nuver, hij deed, ik 
weet niet (hoe ik het moet zeggen), wat 
vreemd. Ik wet net hb't se har net schom
je , <Fr.> ik wit net hoe't se bar net 
skamje; ik begrijp niet dat ze zich niet 
schamen . Ik sue net - wanneer't ik feur 't 
last op il eilaun wein bin, ik zou niet 
weten, ik weet absoluut niet meer wan
neer ik voor het laatst op Schjermon
nikoog geweest ben. Ik sue net - wa't wy 
deJfeur friegje kinne, ik zou niet weten , 
ik weet absoluut niet wie we daarvoor 
kunnen vragen . Ik kin him tb gued om 
net tb -n, dat er sbwat neut dwaan sil, ik 
ken hem te goed om niet te weten, dat hij 
zoiets nooit zal doen , ik ken hem wel zo 
goed dat ik weet, dat hij zoiets besli st 
niet zal doen . In plak der't ik wet dat wat 
tb heljen is, <Fr.> in plak dêr't ik wit dat 
wat te heljen is; een plek waarvan ik 
weet dat er wat te halen is. # - tb ... , 
weten te .. . , erin slagen te ... Jb wist him 
tb bepraten, zij wist hem te overreden, 
zij slaagde erin hem te overreden . Wetste 
der nach namen fan tb naimen, weet je 
daar nog namen van te noemen, kun je 
daar nog namen van noemen? Fan aude 
tiiden wet er in bulte tb fertalen , van 
oude tijden weet hij een hoop te ver
tellen, van oude tijden kan hij veel ver-
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tellen . Tb -n komll1e (fan), te weten , aan 
de weet komen (van). - fan, weten van, 
kenni s hebben van . Hy wet der (net)fole 
fan, hij weet er (niet) veel van . Hy wet 
deffan, hij weet ervan, hij is (ervan) op 
de hoogte. Hy wet der niks fan , hij weet 
er ni ets van. ---+ feer, gesterkeurn, kêle, 
keum, keumstekêle, pest, scheet, sier. 
Niks mair fan ien - wille, niets meer van 
iemand willen weten, niets meer met ie
mand te maken willen hebben . Wa wet 
... , wie weet ... , misschien , wellicht ... Jt 
sil oongain, wa wet hb red al, het gaat 
gebeuren, wie weet hoe gauw al, mis
schien, wellicht al heel gauw. Wa wet 
wat us nach tb wachtjen stie, wie weet 
wat ons nog te wachten staat, wellicht 
staat er on s nog heel veel (onaange
naams) te wachten . Wa wet, wie weet 
(het is niet onmogelijk dat het (zo) ge
beurt ; er is nog van alles mogelijk, er kan 
nog van alles gebeuren). Jen wat - !iete, 
iemand iets laten weten. Butten myn -n 
om, zonder mijn medeweten. Storve yn it 
-n, dat ... , sterven in de wetenschap, ter
wijl men weet, dat .. . Tjin batter -17 yn, 
tegen beter weten in . Dat mofte jimme 
salm maar -, dat moeten jullie zelf maar 
weten , dat is jullie zaak, daar bemoei ik 
mij , bemoeien wij ons niet mee. Je mot
te, db moste -, dat ... , u, je moet weten, 
dat ... , het is namelijk zo, dat .. . As ik dat 
alegerre wist hie ... , als ik dat allemaal 
geweten had ... (dan was ik er niet aan 
begonnen). Dat hew ik neut wist, dat heb 
ik nooit geweten , dat hoor ik (nu) voor 
het eerst. As dat aik net hilpt, dan wet ik 
it net mair, als dat ook niet helpt, dan 
weet ik het niet meer, dan weet ik niet 
wat er nog aan te doen is. Wetste wat?, 
weet je wat?, weet je wat we moeten 
doen ?, m.a.w.: dit moeten we doen! Dat 
wet wat!, dat weet wat !, daar is heel wat 
om te doen. Dat foetbaljen, dat wet wat!, 
dat voetballen , dat weet wat !, daar is heel 
wat om te doen. Dat wetste scheun, 
<Fr.> dat witste skoan; dat weet je best, 
heel goed (m.a.w.: houdje maar niet van 
de domme). Db wetste wal balter, jij 
weet wel beter, houd je maar niet van de 
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domme. -+ f ier, hole. weet, wethà, we
tich, wetwerson. 

'wyte, [vita] st.V. <zeldz.>, wiet [vi .at] , 
wyten [vitan]. Wite; wijten, verwijten. Ik 
sue it my sa/m -, ik zou het me ze lf ver
wijten . # Tà -n wazze oon ... , te wijten 
zijn aan ... , veroorzaakt worden door .. . , 
de schu ld zijn van .. . - , ferwyte. 

wyten, -+ wyte. 
'wytens, [v itan(t)s] s.m . Witens ; witheid. 
'wytens, adv., - ) willens. 
'wytenschap, [vitansxap] ; 'wytenschip, [vi

tansxlp]; s. m., -pen. Wittenski p; weten
schap. 

wyten'schaplik, [vitansxaplak] adj . & adv. 
Wittenskipl ik; wetenschappelijk. 

'wytenschip, s. m. , -+ wytenschap. 
'wyterskaalk, [vita(r)s]-; 'wytkaalk; s.m. 

Witerskalk, wytkalk; witka lk. 
'wyterskwast, [vita(r)s]- ; 'wytkwast; s.m. 

Witerskwast, wytkwast; witkwast. 
'wytgued, s.n. Wytguod; witgoed , het witte 

wasgoed. 
wyt'hierich, -[hi.arax] adj. Wythierrich; 

wi tharig. 
'wytje, [vit ja] V. , ik wytje, dà wyteste, dà 

wiiteste [vi:tasta], hy wyte, hy wiite [vi: 
ta], wy, je, jimme, jà wytje; wyte, l-viite; 
wyte, wiite . Wytsje; witten, met wi tkalk 
bestrijken. -+ wiet je. 

'wytkaalk, s.m., - , wyterskaalk. 
'wytkaalked, -[ka: lkat] adj . Wytkalke; wit

gekalkt. In -en -[ka: lkadan] mieuwre, -e 
-[ka: lkada] mieuwren, een witgekalkte 
muur, witgekalkte muren. 

'wytkap, s.m. Wytkop; witkop. Piksl-vetse 
-, schertsende benamin g voor iemand 
met wit haar. 

'wytkont, s.m. Holder; hommel, naam van 
een onderfamilie van de bijen. - , grysje, 
iinefonder, raidkont, swetskont. 

'wytkwast, s.m., - , wyterskwast. 
'wytling, [vi tIlIJ] s. m. , -en. 1. Witing; wij

ting, bepaald soort witte schelvis. 2. (als 
plur .) wytlingen; witvis, katvis, naam 
voor bepaa lde soorten karpervissen, zoals 
bleien en voorns. -+ katfisk. 

'wytlof, -[lof] s.n. Wytlof; witlof, Brussels 
lof. 

wjok, [vjok] s.m., -ken(s). Wjok; wiek, mo-

lenwiek. - , meeuwnewjok, bjok. 
woe'stein, s.m., - ) wûestein. 
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'wöke, [v:>: ka] s. m. Wekjen ; wake; inz. voor: 
nachtwake. - ) nachtwake. 

wöke(ste), -+ wetje, wakje, waakje. 
wol, [vol]; wal, [val] <zeldz.>; s.m. Wol; 

wol. # Eeuwnder de - kruppe , onder de 
wol kruipen , naar bed gaan . -+ takken. 
Troch - en linnen hanne prate, <Fr.> 
troch wol en troch jern wêze; door de wol 
heen zijn, zeer onbeschaamd en brutaal 
zijn (inz. m.b.t. wat men zegt). 

wol, adv. , - ) wal. 
wol, adj., -+ wal. 
wolf, [volf] s.m., wolven [volvan]. Wolf; 

wolf. - yn 't gebit hawwe, wolf in het ge
bit hebben, aan een ernstige vorm van 
tandbederf lijden. -+ iite. 

'wolgued, S. n. Wolguod; wolgoed. - , wol
len. 

wolgueds'waask, [volgü.ats]- s.m. Wol
wask; wolwas. 

wolk, [volk] s.m., -en. Wolk; wolk. # Yn 'e 
-en wazze, in de wolken zijn, zeer ver
heugd zijn. 

'wolkbreuk, s. m. Wolkbreuk; wolkbreuk. 
'wolkeum, s.m. Wolkaam ; wolkam. 
'wollen, [volan ] adj . Wollen; wollen. In -

treu, een wollen trui. - gued, wolgoed. -+ 

wolgued. -e klaine, <Fr.> wollene klean; 
wollen kleren. 

'wollich, [volax] adj. Woll ich; wollig. 
'wolvedak, [volva]- s. n. Wolvedak, wulf

dak; wolfsdak, wolvedak, schilddak, dak 
dat uit vier schuine vlakken bestaat; inz. 
voor: de met dakpannen gedekte schuine 
voorgevel van sommige traditionele 
Schiermonnikoger woonhu izen, vaak 
voorzien van een harkeneel met utkyk, 
ontstaan als vervangi ng van de oude ge
veltop (waarl angs de schoorsteen oor
spronkel ijk li ep). -+ flecht. 

'wonde, [vonda] ; 'weeuwne, [vq,ma] " ; 
s. m. , -17 . Wûne; wond, wonde. -+ hee/je. 

'wonder, [vondar]; 'weeuwnder, [vq,m
dar] <zeldz.>; s.n., -S. Wûnder; wonder. 
In -, -s dwaan, een wonder, wonderen 
doen, verrichten . # ft is in -, het is een 
wonder, het is bu itengewoon (goed, 
mooi, enz.) . (Dat is) gin -I, (dat is) geen 
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wonder!, dat hoeft niemand te verwon
deren , dat is niet vreemd, dat is zeer be
grijpelijk. (It is) gin - (da t ... ), (het is) 
geen wonder, het is zeer begrijpelijk (dat 
... ). It mei in - hiete (dat .. . ), bet mag 
een wonder heten , het is zeer verwon
derlijk (dat ... ). As der gin - gebort, dan 
... , als er geen wonder gebeurt, dan .. . , 
alleen een wonder kan hier het tij doen 
keren (m.a.w. : de toestand is vrij hope
loos). - bope -, wonder boven wonder, als 
door een wonder, tegen a ll e redelijke 
verwachtingen in. Ik leeuw net oon in -
af der most hill1 al in merakelfeurdwaan , 
ik geloof wonderverhalen in het alge
meen niet. - ) bewonderje, ferwondelje. 

'wonder, [vonder] ; 'weeuwnder, [v8.yn
der] <zeldz.>; adj. & adv. Wûnder ; won
der. 1. (als adj .) wonderlijk, vreemd. Wat 
liike dat -, wat lijkt dat wonderlijk, 
vreemd. -e klanken, wondere, vreemde 
klanken. Is it - (da t .. .)?, is het (zo) won
derlijk, vreemd (dat ... )? (m .a.w.: het is 
geen wonder, het is jui st zeer begrijpelijk 
(dat ... )) . 2. (a ls adv.) bijzonder, zeer. -
meu, wondermooi, bijzonder mooi . # -
wat, <Fr.> wûnder wat; iets onalledaags, 
buitengewoon s, bijzonders. là hewwe 
der - \\lat syn, zij hebben daar iets on
alledaags, buitengewoons, bijzonders ge
zien. 

wonder'baarlik, -[ba:rlek] adj. & adv. 
Wûnderbaarlik; wonderbaarlijk. 

'wonderben, s.n. Wûnderbern ; wonder
kind. 

'wonderkracht, s.f. & s.m. Wûnderkréft ; 
wonderkrach t. 

'wonderlik, [vonderlek] ; 'weeuwnderlik, 
[n.ynderlek] <zeldz.>; adj . & adv. Wûn
derlik; wonderlijk. 

'wondermacht, s.m. Wûndermacht ; won
dermacht. 

'wondermiddel, s.n. Wûnderrniddel ; won
dermiddel. 

'wonderteken, s. n. Wûnderteken; wonder
teken . 

'wonderulje, s. m. Wûnderoalje; wondero
lie. 

'wondkeurs, [vont]- s.m. Wûnkoarts; wond
koorts. 

wooi 

'wondreus, [vont]- s.f. Blier ; belroos. - ) 
belreus. 

wooi, [vo: i] adv. Wei; weg. 1. vandaan 
(vrijwel uitsluitend in combinatie met 
een voorafgaande prep. of een voor
afgaand adv., zie hiern a). ) f andinne. Ir 
is fier -, het is ver weg, het is een heel 
eind bij ons vandaan. Dat isfierder -, dat 
is verder weg, dat is verder bij ons van
daan. 2. niet meer ter plaatse aanwezig 
(met de bijgedachte dat terugkeer on
mogelijk of onwaarschijnlijk is; dit i.t.t . 
fut). -> f ut. Dà bûeken binne al j ieren -, 
die boeken zijn al jaren weg, zoek. 3. 
overl eden. Hy is al wier trooi j ier -, 
<Fr.> hy is al wer trije jier wei ; hij is al 
weer drie jaar geleden overl eden, hij is al 
weer drie jaar dood. 4. ter aanduiding 
van een bepaalde manier van handelen of 
optreden (vg\. domwooi, flatwooi, ge
weumvooi, gledwooi, golwooi, rûchwooi, 
sjochtwooi, stilwooi). It hobbele maar -, 
<Fr.> it hobbele mar wei; het hobbelde 
maar aan één stuk door. Laakjende -
<Fr.> laitsjendewei; al lachend. Yn ir 
wylde -, in het wilde weg, lukraak. # 
Af ter ... -, -> after. By ... -, -> by. 
Eeuwnder ... -, -> eeuwnder. Feur ... -, -> 

feur. Ut ... -, -> ût. leuwral -, <Fr.> oer
al wei; overal vandaan. Wer ... - ?, <Fr.> 
wér ... wei?; waar .. . vandaan? -> Abra
ham. Wer heste dat - ?, <Fr.> wér hast 
dat wei?; waar heb je dat vandaan?, hoe 
ben je daaraan gekomen? Wer komme se 
~?, waar komen ze vandaan? Wer mot al 
dat jild - komme?, waar moet al dat geld 
vandaan komen ?, hoe komen we aan a l 
dat geld? Wy motte hier olegerre in keer 
-, <Fr.> wy moatte hjir allegearre in kear 
wei ; wij moeten allemaal eens sterven. -
hawwe fan, weg hebben van, lijken op 
(m.b.t. zaken) . - wazze fan, weg, verrukt 
zijn van. eich. Deryn - wazze, <Fr.> 
deryn wei wéze; de kluts kwijt zijn , 
geheel van zijn stuk gebracht zijn . -> 

kluts, sintrum. Der sûver yn - wazze, zo
veel te doen hebben dat men er bijna in 
omkomt, dat men er bijna geen weg meer 
in weet. It - kreje, <Fr.> it wei krije; kou 
vatten . -> schypj e. It - hmvwe, <Fr.> it 
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wei hawwe; kou gevat hebben. -> ieuwn, 
om. 

wooi, rvo:!] s. m. , wegen [ve:gan]. Wei; 
weg. In - oOllleze, een weg aanleggen. It 
hûs stie oon de -, het hui s staat aan de 
weg. lil swieren -, een zware, moeilijk 
begaanbare weg (in fig. zin ). Dat is de 
baste - fe ur jimme, dat is de beste weg 
voor julli e, di e weg kunnen jullie het best 
bewandelen. # De jochte -, het rechte 
pad, een levenswijze zonder dwalingen. 
De smalle -, de smalle weg, de weg naar 
het eeuwige leven. Hy gie syn ooine -, hij 
gaat zijn eigen weg (door het leven ). Dat 
is my yn 'e -, <Fr.> dat is my yn 'e wei; 
dat verdri et, hindert mij. l en niks yn 'e -
leze, iemand niets in de weg leggen. 
striebreed. len yn de - rone, iemand in 
de weg, voor de voeten lopen. Nooi de 
bekinde - f riegje, naar de bekende weg 
vragen. Hy f eeuwn tjinslach op syn -, hij 
vond tegenslag op zijn (levens)weg. Dat 
leit op myn -, dat ligt op mijn weg, het is 
mijn taak dat te doen , te zeggen, enz. Op 
- wazze (nooi), op weg zijn (naar). Dy op 
- bejaan (nooi), zich op weg begeven 
(naar). len op - hilpe, iemand op weg 
helpen. De lytje ben m.otte ne ut 'e -, 
<Fr.> de lytse bern moatte no ut 'e wei; 
de kleine kinderen moeten nu naar bed. 
Ut 'e - glûppe , wegsluipen . Hy krûep 
mooi in M ek ût 'e -, <Fr.> hy kroep mei 
in boek ut 'e wei; hij kroop stilletjes met 
een boek in een beschermd en veiljg 
hoekje weg. -> wooikrLippe. (Dy) ût 'e -
schLilje, wegschuilen . It werk is Lit 'e -, 
<Fr.> it wurk is ut 'e wei; het werk is aan 
kant. Ut 'e - gain , aan de kant, opzij 
gaan. - , kaunt. len Lit 'e - rûmje, iemand 
uit de weg ruimen, iemand (op heime
lijke wijze) doden. Hier af der de - wyte, 
ergens de weg weten. - , smorch. 

wooi, rvo:!] s.m., -en. Waai, wei; sluitring, 
volgplaat, vlakke ring die onder een 
moer gelegd wordt (om het drukopper
vlak te vergroten). 

'wooibergje, v. Wei bergje, ut 'e wei bergje; 
wegbergen. # De tafel -, de tafel af
ruimen. 

'wooiblaze, t. v. Fuortblaze; wegblazen. 
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'wooiblieuwe, st.v. Weibliuwe; wegblijven. 
'wooibringe, onregelm.v. Weibringe; ver

liezen, zoekmaken, wegmaken. # Schiip e 
-, schepen wegbrengen, sch epen op zee 
opzettelijk doen zinken om de verzeke
ringssom op te kunnen strij ken. - Wat it 
hLis wooibracht, bringt it hûs wier, wat in 
huis zoek geraakt is, wordt in huis weer 
terug gevonden (m.a.w.: wat je thuis 
kwijt raakt, ben je niet echt kwijt). - , 
wooitooie. 

'wooidrage, st. v. Weidrage; wegdragen. 
'wooidrieuwe, st. v. Weidriuwe; wegdrij

ven . 
'wooidrooie, v. Weidraaie; wegdraaien. 
'wooidUkke, v. Weidûke; wegduiken, weg

kruipen, zich verstoppen. WooidLikt af ter 
de leen , weggedoken achter het hek. -> 

wooikrûppe . 
'wooidwaan, onregelm .v. Weidwaan; weg

doen, zich ontdoen van. 
'wooie, [vo:i a] v. , wooide, wooid. Waaie; 

waaien. ft wooit fLi I, hes, het waait hard. 
It het trooi dagen fLi I wooid, het heeft 
drie dagen hard gewaaid. Dà opels binne 
f an de boim wooid, die appels zijn van de 
boom gewaaid. # - as de reek, - dat it 
rikt, <Fr.> waaie dat it rikket; (erg) hard 
waaien. It wooit in starm, het waa it een 
storm, het waait erg hard. Ryne en -, 
regenen en (hard) waaien. -> waaier. 

'wooierich, [vo: iarax] adj . Winich ; win
derig, met vrij veel wind. It is - en koud, 
het is winderig en koud , er staat vrij veel 
wind en het is koud. -> wiinich . 

'wooi-êvje, v. Wei-ebje; wegebben. 
'wooifale, st. v. Weifa lIe; wegvallen. It 

gelût fûe l heeltyd wooi, het geluid viel 
telkens weg. 

'wooifooie, v. Fuortfeie; wegvegen; ook voor: 
wegvagen. 

'wooigain, onregelm .v. <zeldz.>. Weigean ; 
weggaan, heengaan, zich verwijderen, 
vertrekken. Gai wooi!, <Fr.> gean wei! ; 
loop heen !, kom nou! - , futga in. 

'wooihelje, onregelm.v. Derwei helje; weg
balen. 

'wooijaan, onregelm. v. Weijaan; weggeven. 
'wooikere, v. Wei reitsje; weg, zoek raken 

(en niet terugkeren). It schip is yn in fly -
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genden starm wooikeersd, het schip is in 
een vliegende storm weg, zoek geraakt 
(en nooit teruggekeerd). 

'wooiknippe, (onregelm.)v. Weikrûpe, be
sidekrûpe; wegkruipen, wegdui ken, zich 
verstoppen. --> wooi, wooidukke. 

'wooikwiine, v. Weikwine; wegkwijnen, 
wegteren . Jo hviinde wooi fan fe rtriet, 
zij kwijnde weg van verdriet. - , wooito
re. 

'wooileze, onregelm. v. <Fr. :> Weilizze. 1. 
wegleggen , terzijde leggen; ook voor: er
gens neerleggen en later niet meer weten 
waar. Jo hech it breeuwjen, it buek wooi, 
zij legde haar breiwerk, haar boek weg, 
terzijde. Ik hew myn bril wooileid, ik heb 
mijn bril ergens neergelegd en nu weet ik 
niet meer waar (zodat hij feitelijk weg, 
zoek is). Wat - feur de winter, iets weg
leggen, achteruit leggen, sparen voor de 
winter. 2. de eieren ni et in het hok, maar 
elders leggen (van kippen). - , wooilezer. 
# Sowat is feur us net wooileid, zoiets is 
voor ons niet weggelegd, zoiets valt on s 
niet te beurt. 

'wooilezer, -[le:zar] s. m. , -s. Weilizzer; 
kip die de eieren niet in het hok, maar 
elders legt. - , wooileze . 

'wooiliete, onregelm.v. Weilitte; weglaten, 
overslaan . 

'wooilókke, (onregelm.)v. Weilûke; weg
trekken, van zijn plaats trekken. 

wooin, [vo:in] s.m., -en. Wein ; wagen , 
voertuig op (vier) wielen; ook voor: auto. 
# Mooi ga inde -en riide, <Fr.> mei gean
de weinen ride; iets tussen de plek waar 
het geladen en die waar het gelost wordt 
met drie wagens vervoeren, zodat er 
steeds één wagen kan blijven rijden. 

'wooinfol, s. n. Weinfol ; wagenvol, wagen
vracht. 

'wooinimme, onregelm.v. Weinimme; weg
nemen. # Dat nimt net wooi, dat ... , dat 
neemt niet weg, dat ... , het blijft een feit , 
dat ... , desondanks .. . 

'wooinmöker, -[m:J:kar] s.m., -s. Wein
makker; wagenmaker. 

'wooinsmör, s.n. Weinfet, weinsmarsel; wa
gensmeer. 

wooins'paid, [vo.in(t)s]- s. n. Weinpaad, 

wooiwiisder 

karrepaad; wagen pad (al dan niet ver
hard). --> reed. 

'wooinspeur, s. n. Wei nspoar; wagenspoor. 
'wooipakje, v. Weipakke; wegpakken , 

kapen. --> wooÎfaaste. 
'wooiratje, v. Wei rotsje; wegrotten. 
'wooireuve, v. Weir6vje; wegroven. 
'wooirone, v. Weiri nne: weglopen, van 

huis lopen. --> futrone . 
'wooiroonder, -[ro:ndar] s.m., -s. Wei

rinder; hond of kat die steeds wegloopt 
(en na een tijdje weer terugkomt). --> 

oonroonder. 
'wooisakje, v. Weisakje; wegzakken. 
'wooischere, dy, v. Weiwurde; zich weg

scheren, ophoepelen. Scheer dy wooi! , 
scheer je weg! , hoepel op! 

'wooisyferje, dy, v. Jin weisiferje; zich 
wegcijferen . 

'wooisinke, st. v. Wei sinke; wegzinken. 
'wooislaan, onregelm.v. Weislaan; weg

slaan, wegbreken. De golven hewwe in 
stok fan it dek wooislooin, de golven heb
ben een stuk van het dek weggeslagen. 

'wooismyte, onregelm.v. Weisrnite; weg
gooien, wegsmijten, wegwerpen . - , jut
smyte. 

'wooispele, v. Weispieie; wegspoelen. De 
starm het in stok fan de dune wooispeeld, 
de storm heeft een stuk van de duinen 
weggespoeld. In stok fan de dune speelde 
wooi , een stuk van de duinen spoelde 
weg. 

'wooistöle, (st. )v. Stelle; wegstelen. 
'wooistorve, onregelm.v. Weistjerre; weg

sterven. ft gehit stuer launsum wooi, het 
geluid stierf langzaam weg. 

'wooitaaste, v. Wei take, weitaaste; weg
pakken, kapen. - , wooipakje. 

'wooitere, v. *. Weiteare; wegvouwen. 
'wooitooie, onregelm.v. Weit6gje, wei

slepe; verliezen , zoekmaken , wegmaken. 
- , wooibringe. 

'wooitöre, v. Weitarre; wegteren, wegkwij
nen. Jo torsde wooi fan fer f/'iet, zij teer
de, kwijnde weg van verdriet. - , wooi
h viine. 

'wooiwiisder, -[vi:zdar] s. m., -s. Weiwizer; 
wegwijzer, ri chtingwijzer. --> haunwiis
der, paidwiisder. 
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'wooiwys, adj. Paadwiis, weiwiis; wegwijs. 
# len - met je , iemand wegwijs maken. -> 

paidwys. 
'wooiwiskje, v. Utwiskje; wegwissen. In 

trien -, een traan wegpinken. 
wor, [v:n]; wair, [vair] <zeldz.>; s. m. 

Waar; waar . Jûere -, jûere -en, dure 
waar, dure waren. Swiete -en, zoete waar, 
waren . 

'wore, dy, [v:na] v. , warsde [v:J:sda], 
wars(d) [v:J:s(t»). Jin warre; zich weren. 
Wat hè se har warsd en dien, wat hebben 
ze zich kranig geweerd. - , wa rber, weer
j e, warenshaun. 

worens'haun, [v:J:ran(t)s]- ; worens'hauns, 
[v:J:ran (t)sha.yn (t)s] <zeldz.>; warns
'haun, [varn(t)s]- <zeldz.>; adj . (alleen 
als naamwoordeljjk deel van het gezeg
de). Warber, skrander, by de wurken ; op, 
aangekleed en in de weer. Jà wie fan
meum al eer -, zij was vanochtend al 
vroeg op en in de weer. -> haun, ww-ber, 
ware. 

worens'hauns, adj., -> warenshaun. 
wöre(ste), -> warje. 
wörs(d(e», -> ware. 
'worstelje, [vo(r)stalja] v., worste/e, wor

stele; 'warstelje, [va(r)stalja] v. <zeldz.>, 
warstele, warstele. Wrakselje; worstelen. 
# - mooi ... , worstelen met .. . (in fig . 
zin) . 

wost, [vost] s.m., -en. Woarst; worst. 
'wostermeeuwn, [vostar]- s.f. Woarst

mûne; worstmolen. 
'woststoper, [vosto:par] s.m., os. Woarst

hoarntsje; worsthoorntje. 
'wosttampe, s.m. (In) timpe woarst ; (een) 

stuk worst. -> tampe. 
wotte, -> wille. 
'wouter, [va.ytar] s.m. <zeldz.>, os. Wou

ter ; leplam, potlam, door de moeder 
verstoten lam dat opgekweekt en met de 
hand gevoed wordt. -> opwouterje, saai
er. 

wraak, [vra:k] s.m. Wraak; wraak. # Ut -, 
uit wraak. - nimme (op), wraak nemen 
(op). 

'wraaknimming, -[nIrnIu] s.m. Wraak
nimmjng; wraakneming. 

'wraaksucht, s.m. Wraaksucht; wraak-
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zucht. 
wraak'suchtich, -[söxtax] adj . Wraak

suchtich ; wraakzuchtig, wraakgierig. 
'wrachtich, [vraxtax] ; waa'rachtich, [va:

raxtax] , [varaxtax] , [varax tax] <zeldz.>; 
adv. & interj . Wrachtich, wrychtich; 
waarachtig, waratje. - , warimpel, wrin
tich, wis. 

wrak, [vrak] adj., oker, -st. Wrak; wrak, 
niet gaaf, ondeugdelijk (door de con
structie of door ouderdom) . 

wrak, [vrak] s. n. , -ken. Wrak; wrak, over
blijfsel van een gestrand, verongelukt of 
stuk geschoten schip. 

'wrakheeuwt, s.n. Wrakhout; wrakhout. 
'wrakstok, s. n. Wrakstik; wrakstuk. 
wrang, [vralJ] adj. , -er, -st. Wrang; wrang, 

zerp. - smet je, wrang smaken. 
wrang(en), - , wringe. 
'wrangens, [vralJan(t)s] s.m. Wrangens; 

wrangheid. 
'wredens, [vre:dan(t)s] s.m. (alleen in bet. 

I); 'wreedheid, -[kjt] s.m., -heden -[he:
dan). Wredens (in bet. I ), wredichheid 
(in bet. 2); wreedheid. 1. het wreed zijn. 
2. daad, handeling die van wreedheid ge
tuigt. Wreedheden, wreedheden. 

wreed, [vre:t] adj. & adv., wreder [vre:-
dar], -st. Wreed; wreed. 

'wreedheid, s.m. , -> wrede/U. 
wreeuwn, -> wrieuwe. 
'wreke (dy), [vre:ka] v., wreekte, wreekt. 

(Jin) wreke; (zich) wreken. # Dy - op, 
zich wreken op. 

'wrevel, [vre:val] s.m. Wrantelichheid; wre
vel. 

'wrevelich, [vre:valax] adj. Wrantelich; wre
velig. 

'wrieuwduek, s.m. Wriuwersdoek; wrijf
doek. 

'wrieuwe, [vri.ya] st.v., wreeuwn [vn:.yn], 
wreeuwn. Wriuwe; wrijven. -> schrieuwe. 

'wrieuwheeuwt, s.n . Wriuwhout; wrijf
hout, stuk hout dat aan de buitenzijde 
van een schip gehangen wordt als stoot
kussen (bijv. in een slujs). 

'wrieuwing, [vri .yll)] s.m., -en. Wriuwing ; 
wnjvmg. 

'wrieuwpail, s.m. Wriuwpeal; wrijfpaal (Iett. 
& fig .). 
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'wrieuwweis, s.m. Wriuwwaaks; wrijfwas. 
'wriggelje, [vrIgelje] V. , wriggele, wrig

gele. Wrig(g)elje, wrlgje; wrikkelen , 
morrelen . Hy wriggele aan 'e daar, hij 
wrikkelde, morrelde aan de deur (om 
deze los te krijgen). -> wrikke. 

'wrikke, [vrIke] V., wrikte, wrikt. Wrikke; 
wrikken. Don in pail -, aan een paal 
wrikken (om deze los te krijgen). De twa 
reujers masten aist -, de twee roeiers 
moesten eerst wrikken , hun vaartuig 
vooruit bewegen door met één roeiriem 
aan de achterkant een wrikkende bewe
ging te maken. -> wriggelje . 

'wrimpel, adv. & interj. , -> warimpel. 
'wringe, [vrI1Je] st. v., wrang [vra1J] , wran

gen [vraIJ en]. Wringe; wringen . Jà het 
sonder trienen haune wrangen, zij , de 
weduwe, heeft zonder tranen de handen 
gewrongen. 

'wringer, [vrIl)er] s. m., -s. Wringer; wrin
ger. 

'wrintich, [vrIntex] adv. & interj . Wrach
tich , wrychtich; waarachtig, warendig, 
waren tig. -> warimpel, wraehtieh. 

wrok, [vrok] s. m. Wrok; wrok. -> spyt, sty
kel . 

'wrokke, [vroke] v., wrokte, wrokt. Wrok
je; wrokken, van wrok vervuld zijn . 

'wrokkich, [vrokex] adj . Wrokkich ; wrok
kig, van wrok vervuld. 

'wrongel, [vro1Jel] s. m., -s. Wrong(e); 
wrong, door draaiing tot een geheel bij 
elkaar gevoegde haren, touwen , enz. It 
hier yn 'e, in - byineeuwr hawwe, het 
haar in een wrong dragen. 

'wrongel, [vro1Jel] s.m. Brokken ; wrongel , 
kaasstof, gestremde melk, van de meeste 
wei ontdaan, die gewrongen en geperst 
wordt om er kaas van te maken. 

'wrotte, [vrote] v., wratte , wrot. <Fr.:> 
Wrotte. 1. wroeten, woelend, zoekend 
graven in de grond of in andere losse 
stof. De wettels wratte har jep yn 'e 
greeuwn, de wortels wroeten, graven zich 
diep in de grond. In stien eeuwnder it 
saun waai -, <Fr.> in stien ûnder it san 
wei wrotte; een steen met moeite van on
der het zand te voorschijn halen. Wy 
wette net wat der yn syn tinken wrot, wij 
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weten niet wat er allemaal in zijn denken 
wroet, woel t, wij weten niet wat voor 
dui stere gedachten hij allemaal heeft. Hy 
sit ieuwral yn tà -n, hij zit overal in te 
wroeten , te woelen, hij stookt overal on
rust. 2. hard werken , zwoegen, ploeteren, 
sloven. Muedfan al it -n, moe van al het 
gezwoeg, geploeter. Sjai dà aimels 'reis 
aan 't -n, kijk eens hoe druk die mieren 
in de weer zijn. 3. worstelen , met grote 
inspanning trachten zijn doel te bereiken . 
Hy wrotte tjin de streum yn, <Fr.> hy 
wrotte tsjin de stream yn ; hij worstelde 
om tegen de stroom in vooruit te komen, 
hij zwom met grote in spanning tegen de 
stroom in. 

'wrotter, [vroter] s.m ., -s. <Fr.:> Wrotter. 
1. wroeter, wie wroet. 2. harde werker, 
zwoeger, ploeteraar, slover. In auden -, 
een ouwe zwoeger, ploeteraar. 

'wróeging, [vrü.egl!J] s. m. Wroeging, 
wroech ; wroeging, gewetenswroeging. 

'wróegje, [vrü.egje] v. (alleen voorkomend 
in onpersoonlijke constructies), wrûege, 
wruege . Wroegje; wroegen. It wruege 
him, <Fr.> it wroeget him ; zijn geweten 
wroegt hem, hij heeft last van geweten s
wroeging. -> werm. 

wóe(d), -> wille. 
'wóede, [vü.ede] v. * wuedde, wued. 

Woedzje; woeden (van de elementen). 
'wóeker, [vü.eker] ; 'wókker, [vüker] 

<zeldz.>; s .m. Woeker; woeker, veel te 
hoge rente. 

'Wóekerhaundel, s.m. Woekerhannel; woe
kerhandel. 

'wóekerje, [vü.ekerje] v. , wuekere, wue
kere ; 'wókkerje, [vükerje] v. <zeldz.>, 
wukkere, wukkere. Woekerje; woekeren . 
# - mooi de rûmte, de tiid, woekeren met 
de ruimte, de tijd. 

'wóekerrinte, s.m. Woekerrinte; woekerren
te. 

'wóekerwinst, s.m. Woekerwinst; woeker
wi nst. 

'wóele, [vü.ele] v., wuelde, wueld. Om
wi ne, woelU)e; woelen, (zich) druk en 
onrustig heen en weer of door elkaar 
bewegen. Op bed leze tà -n, in bed liggen 
woelen. Yn, troeh it hier -, in , door zijn 
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haar woelen . Der \IIûelde hill7 fan ales 
tI'och de hole, er woelden allerlei ge
dachten door zijn hoofd. De \IIûelende 
brauning, golven, see , de woelende, kol
kende branding, golven, zee. De wue
lende lVolken, de wielende, (door elkaar) 
draaiende wolken. De lammen IVuele 
trochineeuwr, de lammeren krioelen door 
elkaar. -+ tieuIVle, tieuIVzelje. 

'wuele, [vü.ala) v. , I,vue/de, wueld. Wuolje; 
wi nden. Wat om 'e finger -, iets om zijn 
vi nger winden. -+ bewuele, finger, traIe, 
wiine. 

'wuelich, [vü.alax) adj . Woelich; woelig, 
onrustig, turbulent. Ir wuelige wa((er, de 
wuelige golven, see , het woelige water, 
de woelige golven , zee. 

'wuelkont; 'wuelwatter; s.m. Woel weef, 
woelwetter ; woelwater. - , heisterkonr. 

'wuelwatter, s.m. , -+ wuelkont. 
wUest, [vü.ast) adj . & adv. , -er, -st. Woast; 
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woest, wild. De -e see, lViiI!, de woeste, 
wilde, onstuimige zee, wind. 

wUe'stein, [vÜ .astE. in) ; woe'stein, [vu
stE. in) « ed.) ; s. m., -en. Woastyn ; 
woestijn. -+ wuestenee. 

wueste'nee, [vü.astane:) s.m. Woastenij (e); 
woestenij , wi lderni s; ook voor: woestijn. 
# De tieuwlt leit tà -, de tuin is een wil
derni s, woestenij . - , wûestein. wuester
nis. 

'wuestens, [vü.astan(t)s) s.m. Woastens; 
woestheid, het woest zijn. 

'wUesternis, [vü.astarnls) s.m. , -sen. Wyl
derni s; wi ldernis, woestenij. -+ IVylder
nis, wûestenee . 

'wuestling, [vü.astlltJ) s. m. , -en. Woast-
ling; woestel ing, woestaard. 

'wUkker, s. m. , -+ wueker. 
'wUkkerje, v. , -+ wuekefje. 
'wurgje, [vörgja) v., IVurge , wurge. Wjir

gje, wurgje; wurgen . Wurge(d), gewurgd. 
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Deze index is bedoeld om een toegang tot het woordenboek te bieden via het Ne
derlands. De opzet is eenvoudig. Homoniemen zijn niet onderscheiden, en er is ook 
geen onderscheid gemaakt naar betekenissen. Het opgenomen Schiermonnikoger 
woord geeft aan dat in het betreffende woordenboekartikel het ederlandse woord 
een belangrijke rol speelt. Het hoeft hier dus niet om een directe vertaling te gaan. 
Het is dan ook raadzaam om steeds het artikel zelf te raadplegen. 

De index is samengesteld op basis van een computermatige bewerking van de 
woordenboektekst. Hij kan daarom geen aanspraak maken op volledigheid. Enerzijds 
zij n namelijk niet alle woorden van het Nederlands systematisch als vertaling ge
bruikt, anderzijds is het zo dat de software niet zo optimaal was dat alle relevante 
Nederlandse woorden uit de tekst gehonoreerd konden worden. Wel is gepoogd om 
de lacunes nog zoveel mogelijk met de hand aan te vullen. 

aa i aai aanbreken oonbrakke 
aaien aaie aanbrengpremie oonbringj ild 
aa l iel aanbrengst oonbringst 
aalbes raidbei aandacht omtinken; oondacht 
aalgeer jalger aandachtig oondachtich; 
aa lsvel ielsfal yndachtich 
aalt jöre aandeel oondeel 
aambeeld oom beeld aandienen oontjinje 
aambeien aambeien aandoen oondwaan; oontjain 
aamborstig bostich aandraa ien oondrooie; oonswitse 
aan oon aandrang oondrang 
aanbakken oonbakke aandrijven oondrieuwe 
aanbaksel oonbaksel aandringen oondringe 
aanbesteden oonbestede aandurven oondeure 
aanbesteding oonbesteding aaneen oonien 
aanbevelen ri kkemedeerje aanfloepen oonpoffe 
aanbeveling oonpriizing; rikkeme- aanfok fak 

daasje aangaan oongain 
aanbidden oonbidde aangaande oongainde 
aanbidder oonbidder aangapen oongapje 
aanbidding oonbidding aangedaan oondienoondwaan I i k 
aanbieden oonbiede aangekleed wörenshaun 
aanbieding oonbieding aangenaam noflik ; oongenaam 
aanbinden oonbiine aangenaamheid nofli kens 
aanblik oonsjain aangeschoten oonschatten 
aanbod oonbad aangetrouwd oontreeuwd 
aanbouw oonbeeuw aangeven oonjaan; torekke 
aanbouwen oonbeeuwe aangez ien ieuwrmits 
aanbouwsel oonbeeuwsel aangrijpen oongrype 
aanbranden oonbane; aangroeien oongreuje 

oonsangerje; aangroeisel oongreusel 
sangerich ; sangerje aanhalen oonbeuzje; oonhelje 

aanbreien oonbreeuwje aanhalig oonhalich 
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aanh angen oonhingje aanpassing oonpösing 
aanharken oonklauwe aanpl akken oonplakke 
aanhitsen hi skje; oonhiskje aanplanten oonplantje 
aanhoren oonhere aanporren oonkósse; oonspeure 
aanhouden oonhaude aanpraten oonprate 
aanhoudend stadich aanprij zen oonprii zje 
aanhouder oonhauder aan prijzing oonprii zing 
aanhouding oonhauding aanraden oonriede 
aanjagen oofjeie; oonjeie aanraken oometje 
aankij ken oonsJam aanraking oonröking 
aanklacht oonklacht aanrecht oonjocht 
aanklagen oonkJeie aanrechten oonjochtje 
aankl ager oonklöger aanrekenen oonrakken je 
aanklampen oonklampje aanrichten oonjochtje 
aankleden oonklooie aanrijden oonriide 
aankloppen oonklapje; aanrijding oonriiding 

oonkleeuwe aanroepen oomuppe 
aanknippen oonswitse aanroeren oonróere 
aankomen oonkomme aanschaffen oonschaffe;oontióege 
aankomst oonkomst aanschieten oonsjotte 
aankondigen oonkondigje aanschouwen oonscheeuwe 
aankondiging oonkondiging aanschrijven oonschrieuwe 
aankoop oonkaip aanschrijving oonschrieuwing 
aankopen oonkaipje aanschroeven oonschróve 
aankunnen oonkinne aanschuiven oonscheeuwe 
aankweken fakke aanslaan oonslaan 
aanlanden oonlaunje aanslag oonslach 
aanlandig oonlaunich aanslibben oonslykje 
aanleg oonlech aansluiten oonslótte 
aanleggen oonleze aansluiting oonslótting 
aanleiding oonleiding aansmeren oonsmöre 
aanleren oonlere aansnijden oonsneje 
aanlokkelijk oonloklik; oontreklik aanspoelen oonkomme; oonspele 
aanlokken oonlokje aanspoelsel oon speel sel 
aanloop oongong; oonron aansporen oondringe; oonfjóerje; 
aanlopen oonrone oonfyterje; oonklisse; 
aanmaak oonmök oonspeure 
aanmaken oonmetje aansporing oondrang; 
aanmanen monje oonfytering; 
aanmaning moning oonspeuring 
aanmatigend ferwaand aan spraak oonspraak 
aanmerking oonmarking aan sprakel ijk oon spraakl ik 
aanmoedigen oonmóedigje aansprakelijkheid oonspraaklikheid 
aanmonsteren oonmonsterje aanspreken oonsprakke 
aannaa ien oonnooie aanspreker daidbidder; leed-
aannemelijk oonnimlik oonsezer; omsezer; 
aannemen oonnimme oonsezer 
aannemer oonnimmer aanstaan oonstain 
aanpakken oonkreje; oon pakje aanstaand kommen 
aanpassen oonpöse aanstaande oonstainde 
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aanstalten risselefeerje aanwinst oonwin st 
aanstampen oonstampe aanwi ppen oonfjogger 
aansteken oonstykje aanwrijven oonwn euwe 
aanstellen oonstelle aanzeggen omseze; oonseze 
aansteller oonsteller aanzegger leedoonsezer; 
aanstellerig oonstellerich omsezer; oonsezer 
aanstellerij oonstelleree aanzetten oonfyterje; oonkusse; 
aanstelling oonstelling oonsatte; oonspeure 
aansterken oonstarkje aanzetter opsteuker 
aanstippen oonstippe aanzien oonsjain 
aan stompen oonstompe aanzitten oonsitte 
aanstonds aan se; dermooi aanzoek oonsiek 
aanstrepen oonstreepje aanzui veren oonsuverje 
aanstrijken oonstryke aap aap 
aansturen oonstjuere aar ier 
aantal oontal; tal aard aard 
aantasten oontaaste aardappel iepel 
aan teken boek oontekenbuek aardappel akker iepelakker 
aantekenjng oontekening aardappelbak(je) iepelbak; 
aantonen oonteune iepelschyldersbak; 
aantreffen oonu·effe schylbak 
aantrekkelijk oontreklik aardappel boor iepelsatter 
aantrekken oonlukke; oontjain ; aardappelkruk iepelsatter 

oontrekke aardappelland iepelgreeuwn 
aanvaart oonkomst aardappelloof iepelleuf 
aanval oonfaal aardappelmeel iepelmal 
aanvallen oonfale aardappelmesje iepelschyldersmös 
aanvaller oonfaler aardappel oogst iepeleuchst 
aanvallig oonfalich aardappel poter iepelsatter 
aanvaren oonföre aardappelschaal iepelkum 
aanvaring oonföring aardappelschil iepelschyl 
aanvegen oofkaazje; oonfooie aardappelschillen iepelschyl 
aanvliegen oonfjain aardbei iesbei 
aanvoer oonruer aardbeving iesbeving 
aanvoerder oonruerder aarde ieze 
aanvoeren oonruere aardedonker piktjoster 
aanvraag oonfraach aarden aardje 
aan vragen oonfriegje aardewerk degelgued; degelspil ; 
aanvullen oonfulle elderengued; kap-en-
aanvulling oonfulling pönegued; pootgued; 
aanvuren oonfjuerje schuttelgued; 
aan wakkeren fyterje stiengued 
aanwennen oonwinne aardgas iedgas 
aanwensel oonwinsel aardig aardich 
aanwerven oonwerve aardigheid aardichheid 
aanwezig oonwezich; presint aardnoot je apen ut 
aanwezigheid oonwezichheid aardolie iedulje 
aanwijzen oonwiize aardrijk iedryk 
aanwIJzlllg oonwllzlllg aardrijkskunde iedrykskunde 
aanwinnen oonwlllne aards ieds(k) 
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aardwind dommeknecht achternakomen afternooikomme 
aars eers achternalopen afternooirone 
aartsbissch op aatsbisschop ach ternaren nen afternooidra ve 
aartsdeugn iet aatsdeugniet achternazitten afternooisitte; nooisit-
aartsengel aatsingel te 
aartsvader aatsfader achterneef afterneef 
aarzelen driige achternicht afternicht 
aas aas ; ies achterom afterom 
abonnee abonnee; lözer achterop afterop 
abonnement abonnemint achterover afterieuwr 
abonneren abonneelje achterpoot afterruet 
Abraham Abraham achterschip afterschip 
absoluut opslut achterst afterst 
ach ach; ai; ei achterste eers 
acht acht achtersteek afterstak 
achtbaar achtber achtersteven aftersteven 
achten achtje achtertuintje stek 
achter aft er achteruit afterut 
achteraan afteroon; benafter; ach terui tboeren afterutbieuwrkje 

bynafter achteruitgaan afterutgain 
achteraankomen afteroonkomme achteruitgang afterutgong 
achteraf afteroof achteruitlopen afterutrone 
achterbaks afterbaks achteruitrijden afterutriide 
achterband afterbjaun ach teruitzetten afterutsatte 
achterblij ven afterblieuwe achtervolgen nooisitte; nooisatte 
achterbout afterbeeuwt achterwerk eers 
achterdeur afterdaar achterwiel aftertjail 
achterdocht aftertacht achterzijde afterkaunt 
achterdochtig aftertachtich; erchtin- achting achting 

kend achtste achtte 
achtereen afterineeuwr achttien achttien 
achtereen volgens nOOi-weeuwr achttiende achttiende 
achtereind afterieuwn ad rem snedich 
achtergrond aftergreeuwn adem azem 
achterhalen afterhelje ademen azemje 
achterhoofd afterh6le ademhalen puste 
achterin afteryn ademtocht sieke 
achterkamer afterkomer ader ieder 
achterkant afterkaunt aderlaten iederliete 
achterklamp afterklamp aderlating iederlieting 
achterkleinkind ieuwrben administratie admyn ystraasje 
achterkrat afterkleed admi nisu"eren admynystreerje 
achterlaten afterliete adopteren adopteerje 
achterlicht afterji et adoptie adopsje 
achterlijf afterlyf adres adres 
achterlijk afterlik adresseren adresseelje 
achterlopen afterrone advent advent 
achterna afternooi advertentie adfertinsje 
achternaam aftern6me; fan adverteren adferteelje 
achternahollen afternooidrave advies advys 
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adviseur riedjeeuwer afgrond oofgreeuwn 
advocaat avvekaat afgunst oofgonst 
af oof afgun stig oofgonstich 
afbakenen oofbekenje; oofpai lje afhalen hierje; oofhelje; 
afbeelden oofbeelde triedje 
afbeelding oofbeelding afhandig omtfytmanje; oofooin-
afbetalen oofbetelje kje 
afbeulen oofbeulje afh angen oofhi ngje 
afbietsen bytse afhankelijk oofhankelik 
afbijten oofbyte afhechten oofhechte 
afbikken oofbikje afhouden oofhaude 
afbinden oofbiine afhuren oofhiere 
afbladderen oofbledderje afijn afijn 
afborstelen oofbasselje afkalven oofkaalvje 
afbraak oofbraak afkappen oofkappe 
afbranden oofbane afkeer oofkeer 
afbreien oofbreeuwje afkeren oofkere 
afbreken oofbrakke afkerig fee; oofkerich ; wars 
afbrokkelen oofbrakkelje afkeuren oofkeure 
afdak leuf; oofdak afkeuring oofkeuring 
afdanken ooftankje afkijken oofsjain 
afdekken oofdekke; tOdekke afkloppen oofklapje 
afdeling oofdeling afknappen oofknappe 
afdingen ooftingje afknijpen oofknype 
afdoen oofdwaan afknippen oofknippe 
afdoende oofdwaande afkoelen oofkuelje 
afdraaien oofdrooie afkomst komoof; oofkomst 
afdragen oofdrage afkomstig oofkomstich 
afdrijven oofdrieuwe afkondigen oofkondigje 
afdrogen oofdrugje afkondiging oofkondiging 
afdroogdoek druchduek afkopen oofkaipje 
afdruipen oofdruppe afkorten oofkotsje 
afdruk fingertaast; oofdruk afkorting oofkotsing 
afdrukken oofdrukke afladen ooflade 
afdwalen oofdwylje aflandig ooflaunich 
afdwingen ooftwinge afleggen oofleze 
afebben oofêvje afleiden oofleide 
afgaan oofgain afleiding dyvendaasje; ooflei-
afgang oofgong ding 
afgedaan fnaterich ; uttjene afleren ooflere 
afgeven oofjaan afleveren oofleverje 
afgieten draigje; oofdraigje; aflevering ooflevering 

oofjotte aflezen oofl6ze 
afgietsel oofjotsel aflikken oofslikje 
afgod oofgad afloop oofron 
afgoderij oofgeuderee aflopen oofrone 
afgraven oofgrave aflossen ooflasse 
afgrazen oofgr6zje aflossing ooflassing 
afgrijselijk grysich ; oofgryslik afluisteren oofharkje 
afgrijzen oofgriizen afmaaien oofmooie 
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afmaken oofmetje oofgriizen ; oongryse 
afmeting omfang; oofmieting afschuwelijk grieuwsum ; grieuw-
afmijnen oofmynje lik; grysich; 
afnemen dalnimme; oofnimme; oofgryslik 

oofpakje afsjouwen oofsjeeuwe 
afnemer oofnimmer afslaan oofslaan 
afpakken oofpakje afslag oofslach 
afpalen oofpailje afslijten oofslyte 
afpassen ooftreedje; uttreedje afslijtsel draachsel ; slytsel 
afperken oofpailje afsluiten oofslutte; tichtsatte 
afpoeieren oofsautje afsnijden oofsneje 
afraden oofriede afsoppen dalnimme; dalwiskje 
afrafelen oofrafelje afspelen oofspylje 
afraffelen oofraffelje afspoelen oofspele 
aframmelen oofnagelje; afspraak oofspraak 

oofraunselje; afspreken oofsprakke 
raunselje; ringelje afstaan oofstain 

afranselen oofnagelje; oofraun- afstammeling oofstammeling 
selje; raunselje; rin- afstammen oofstamme 
gelje afstamming oofstamming 

afrasteren oofrasterje afstand honestap; ieuwntjen ; 
afrastering oofrastering oofstand 
afreizen fertrekke; oofreizje afsteken oofstykje 
afrekenen oofrakken je afstel oofstel 
afrekenjng oofrakken afstelen oofst6le 
africhten oofjochtje afstellen oofstelle 
afrit oofrit afstemmen oofstimme 
afroepen oofruppe afsterven oofstorve 
afrollen oofrolje afstoffen oofstafje 
afromen oofraimje; raimje afstrijken oofstryke 
afrossen oofnagelje; oofraun- afstuiten schampe 

selje; raunselje; aftappen ooftaapje 
ringelje aftellen ooft6le 

afschaffen oofschaffe aftelliedje ooft6lfersjen 
afschaffing oofschaffing aftelrijmpje ooft61fersjen 
afscheid oofscheid aftelversje ooft6lfers jen 
afscheiden oofscheide aftocht ooftacht 
afscheiding oofscheiding; schur- aftrap ooftraap 

ring aftrappen ooftraapje 
afscheidswoord oofscheidswes aftreden ooftreedje; uttreedje 
afschepen oofsautje; oofschypje aftrekken ooflukke 
afschieten oofsjotte aftreksel ooftreksel 
afschilferen oofsch ylferje aftroggelen bytse; oofbytse; oof-
afschrift oofschrift sjonge; ooftroggelje 
afschrijven oofschrieuwe aftuigen ooftuge 
afschrijving oofschrieuwing afval ooffaal 
afschrik oofschrik afvallen ooffale 
afschudden oofschodje afvaren ooff6re 
afschuiven oofscheeuwe afvegen ooffooie 
afschuw gryse; grieuwel; afvloeien ooffleuje 
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afvoer oofflier al al 
afvoeren ooffliere albatros starmfieuwl 
afvragen ooffriegje alcoholist drinker 
afvuren ooffjûelje algemeen algemien 
afwachten oofwachtje algen algen 
afwas oofwaask alhoewel alhàwal' t; scheun 
afwassen oofwaaskje alk alk 
afwegen oofwage alkoof alkoof 
afweken oofwaakje allebeide ölebeide 
afwenden oo1kere alledaags sj och twooi 
afwerken oofwerkje alleen allene; laask 
afwezig oofwezich alleenstaand ienber 
afwezigheid oofwezichheid allegaartje allegaartje; griem-
afwijken oofwyke mank; rommelseutjen 
afwijking oofwyking allemaal ölegerre 
afwijzen oofwiize allemachtig ölemeugentich 
afwijzing oofwiizing alleman alleman 
afwinden ooftrale; oofwiine allemansvriend allemansfreeuwn 
afwinnen oofwinne allengs stadichoon; stiloon 
afwisselen oofwikselje allerbest alderbast 
afwisseling oofwikseling allerhande alderhaunde; kUekjes-
afwissen oofwiskje spil ; ölerhande 
afzagen oofsaagje Allerheiligen hestdei 
afzakken oofsakje allerhoogst alderheichst 
afzeggen oofseze allerlei alderhaunde; ölerhan-
afzet oofsat de 
afzetten oofsatte; tichtsatte alles al ; öles 
afzetter oofsatter alleseter ölesiiter 
afzetterij oofsatteree allicht licht ; sas 
afzetting oofsatting almaar almaar 
afzich telijk eeuwnsjûech almanak almenak 
afzien oofsjain alom ieuwral 
afzoeken oofsikje; oofstrûnne als af; as; at 
afzonderen oofsonderje alsof af; aft; as; at; bere 
afzondering oofsondering alstublieft asjeblyft ; blyft 
afzonderlijk oofsonderlik altaar altaar 
afzwerven oofswalkje altemet altàmets 
agent agint althans altaist ; tàminsten 
ai al altijd altyd 
ajakkes harregat alvast alfast 
ajuin sypel amandel mangel 
akelei klakkeblom amandelpers mangelpers 
akelig aaklik; nair amandelspijs mangelpers 
aker aker Ameland Amlaun 
akker akker amen amen 
akkerbouw akkerbeeuw amper amper 
akkermannetje swalker ander eeuwr; wiergai 
akkermunt bieuwrebalsem anderhalf eeuwrehail 
akkoord akkeurd anderman eeuwrman 
akte akte anders eeuwrs 
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andersom eeuwrsom armslag eermslach 
angel angel; ieren armstoel eermstuel 
angst aunst armvol eermfol 
angstig aunsti ch arrestatie oonhauding 
anij s anys arrI veren oonkomme 
anij smelk anysmulke arrogant ferwaand 
Anjum Injum artikel artykel; lidwes 
anker anker arts dakter 
ankeren ankerje as as; ieske; spil 
ankergrond ankergreeuwn asbakje iesbak 
ankerketting ankerketting asem azem 
an kerp laats ree asemen azemje 
ankertouw ankerteeuw aslade ieskbak 
antenne antenne asperge megebaim 
antwoord antwes; utslutsel asschoteltje iesbak 
antwoorden antwezje assurantie fersekering 
apart apart aster aster 
apenootje apenût astmatisch bostich 
apostel apostel attraperen betraapje 
apotheek apteek augurk augurk 
apotheker apteker augustus augustus 
apparaat apparaat auto auto 
appel apel autobus autobus; bus 
appelbloesem apel bI eu automaat automaat 
appelboom apelbaim automatisch automatys 
appelmoes apelsmots; smots avanceren avvanseerje 
appelpit apelpit avegaar neukerbeur 
appelsap apelsap averecht(s) avejochts 
appelsien apelsyn averIJ haveree 
april april aversie oofkeer 
arbeid arbeid avond jaune 
arbeiden arbeidje avondboterham kofje-iiten 
arbeider arbeider avondhemel jaunloft 
arbeidzaamheid warberens avondlied jaunliet 
arend leren avondlucht jaunloft 
arendsneus pappegooieneus Avondmaal Nachtmiel 
argeloos argeleus avondrood jaunraid 
argwaan aftertacht avonds jauns 
argwanend aftertachtich ; erchtin- avondschemer schymer; twadonker 

kend avondschemering schymer; twadonker 
ark ark avonturen aventieuwrje; weder-
arm airm ; eerm waardi ch heden 
armband eermbjaun avontuur aventieuwr 
armelui airmejued azen iezje 
armeluiskind airmejuedsben azijn etik 
armen airmejued 
armoede airmue b b 
armoedig airmûedich; ba bà; hà; poe 

heukerich; sûtterich baai booi 
armsgat eermsgat baaien booien 
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baal baal bakker bakker 
baan baan; baant jen bakkerij bakkeree 
baantje baant jen bakkerin bakkerinne 
baanveger baan fooi er baksel baksel 
baar baar ; golf: wêch bakstag bakstaach 
baard bes; braam baksteen baksti en 
baars baars bakzeilhalen baksei lhelje 
baas baas bakzootje bakseud 
baat baat bal bal 
babbelaar kakyn tjen; kingsaun ; balans schaalje 

reutel balein belein 
babbelen babbelje; keuvelje; balie baa lje 

rabbelje; reutelje balk baalke 
babbelkous reu tel sch u t balken balkje 
baby puppe balkenbrij baalkenbree 
bad bad ballast ballast 
baden bade ballasten ballastsjotte 
badgast badgast ballastschop ballastschop 
badgasten badfolk; badjued ballon ballon 
bad goed badgued balsem balsem 
badhanddoek badhanduek balsemen balsemje 
badhuis badhus balsturig balstjueri ch 
badjas badjas banaan banaan 
badkamer badkomer bananenschil bananeschyl 
badkoets badkoets band bjaun ; knettel 
badkuip badkup bang bang 
badmeester badmester banjo banjo 
badmuts badmuts bank bank 
badpak badpak banket banket 
badplaats badplaats banketl etter banketlatter ; butter-
badseizoen badtiid latter 
badstoel badsruel ; straun stuel bar bar 
bagage bagaazje bark bark 
bagagedrager bagaazjedrager barmhartig barmhetsich 
bagatel schytwissewasje; wis- barometer barometer; weergles 

sewasje barst bast 
baggelaar baggertorf barsten baste 
baggelaarturf baggertorf bast bast 
bagger bagger baten notte 
baggeren baggerje batterij batteree 
bah bà; poe batting batting 
bak bak; bakfol bazelen lul le 
bakboord bakbues bazig bazich 
baken beken bazin frou 
baker baker; krai mwarster bazuin basun 
bakeren bakerje; kraimwarje be- be-
bakermand bakerkuer; kraimruer beantwoorden beantwezje 
bakje bakjen bebakenen bebekenje 
bakkebaard bakkebes bebinden bebiine 
bakken bakke bebouwen bebeeuwe 



bebroed 678 

bebroed ful bedrukken beknype 
becijferen besyferje bedstede bedschat; bedstee; 
bed bed tyling 
bedaard bedaars(d); kalm bedstee bedstee 
bedanken betankje bedsteedeur bedsdaar 
bedaren bedare; beteje bedstro bedstrie 
bedden boord bedsbues bedtijd bedtiid 
beddengoed bedgued beduiden betjotte; tjotte 
beddenplank bedsbues; bedsplanke; beduimeld grimmelich ; 

schriplaat gruzelich ; sutterich 
beddentijk bed teek beduvelarij bedonderderee 
beddenzak bedsak beduvelen bedonderje; beduvelje 
bede bede; fersiek beeld beeld 
bedeesd bleu beeldspraak beeldspraak 
bedekken bedekke; tOdekke been bien ; bonke; fuet ; 
bedekt kwainswys kneuk; krebintich ; 
bedelaar bedelaar; scheujer schonk 
bedelen bedelje; scheuje beendergestel geraamte 
bedelven bedolve beendermeel bonkemal 
bedenken betinke; fersinne beer beer; husjesgued 
bedenksel betinksel beest beest 
bederf bedorf; ling beestenweer hieuwneweer 
bederven bedorve; ferbreuje beet beet; byt 
bedienen betjinje beethebben beethawwe 
bediening betjening beetje bytke; wat 
bedijken bedykje beetkrijgen beetkreje 
beding betingste; feurwaarde beetnemen beetnimme; ferlakke; 
bedingen betingje ferryfelje 
bedoelen bedoeIe; miene beetnemerij ferlakkeree 
bedoeling bedoeling beetpakken beetpakje; fatje 
bedoen bedwaan beetwortel bietewettel 
bedompt bedompt befaamd ferm aard 
bedonderderij bedonderderee befloersen flueskje 
bedonderen bedonderje; beduvelje begaan begain 
bedotten beetnimme; ferlakke; begapen begapje 

ferryfelje begeerlijk begeerlik 
bedotterij ferlakkeree begeerte begeerte; ferlangst ; 
bedrag bedrach sin 
bedragen bedrage begeren begere; begerje; fer-
bedreigen bedriige langjen 
bedreven faardich ; redsum begerenswaardig begeerlik 
bedreven hei d faardi chh ei d begerig begerrich; happich 
bedriegen bedriige; oplicht je begeven bejaan ; steute 
bedrieger bedriiger; oplichter begieten bejotte 
bedriegerij bedriigeree; kneupe- begin begin 

drooieree; oplichteree beginneling beginner 
bedrijf bedryf; gedwaante beginnen beginne 
bedrijven bedrieuwe beginner beginner 
bedroefd bedruefd beginsel beginsel 
bedrog bedrach begluren beglarje; belieuwre 
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begoochelen beguchelje bekentenis bekinterus 
begraafplaats begraafplaats beker beker 
begrafenis begraffeni s; uttings; bekeren bekere 

ynfersikje bekering bekering 
begraven begrave bekeuren bekeure 
begrijpelijk begryplik bekeuring bekeuring 
begrijpen begrype bekijken besjain 
begrip begrip; benul bekladden bekwaddelje 
begroeien begreuje beklagen bekleie 
begroeten begruete beklagenswaardig airm 
begroten begotje bekleden beklooie 
begroting begotting beklemmend nairgeesti ch 
behaaglijk behaachlik bekletsen bekletse; beracbe 
behagen behage; behagen beklinken bekljnke 
behalve behalve bekloppen beklapje 
behandelen behaundelje beknijpen beknype 
behang behang bekomen bekomme 
behappen begapje; behappe bekommeren bekommerje 
beheer beheer bekomst bekomst 
beheerder beheerder bekonkelen bekonkelje 
beheersen beheerskje bekoorlijk oonfalich 
beheerst krankyl bekoren bekeure 
behelpen bebilpe bekoring bekeuren 
beheren behere bekorten bekotsje 
behoeden behuedje; walje bekrimpen bekrimpe 
behoedzaam feursichtich ; hueden ; bekrompen bekrompen 

meesum bekronen bekreunje 
behoedzaamheid feursichtichheid bekruipen bekruppe 
behoefte bebuefte; ferlet bekwaam bekwaam; faardicb 
beboeftig airm bekwaamheid faardichbeid 
behoeven hueve bel bel 
behoorlijk beheurlik; fetsuenlik; belacbelijk bespotlik; bailwys 

reedlik belanden belaungje 
behoorlijkheid fetsuen belang belang 
behoud bebaud l:iêlangrijk belangryk; gewicbticb 
behouden bebaude belangstelling belangstelling 
behuizing behuzing belasting belasting 
behulp behilp belazeren belazerje; besmychel-
behulpzaam behilpsum je 
beide beide; togaire beleefd beleefd ; feurkom-
beijzelen bebiizelje mend 
beitel betel beleggen beleze 
beitelen betelje beletten belette; feurkomme; 
bejaard bejiersd lette 
bek bek; freet beleven belivje 
bekend bekind belevenis belivvenis 
bekende bekinde belhamel stjonkert 
bekendheid bekindheid believen beliive; blieve 
bekendmaking bekindmöking belijden belyde 
bekennen bekinne belijdenis bel ydenis 



bellen 680 

bellen schelje beperken beheenje; minneseerje 
beloeren beglarje; belieuwre beperkt behaind 
belofte belofte beplakken beplakke 
belonen belainje bepleiten bepleit je 
beloning belaining bepraten beprate 
belopen bedrage; berone beproeven tamteerje 
beloven beleuve; ferseze beproeving tamtaasje 
belroos belreus; wondreus bereid bereid 
beluiden belieuwde bereiden breeuwe 
beluisteren belusterje berei ken berekke; berikke 
bemachtigen bemachtigje; besatte bereizen bereizje 
bemanning bemanning berekenen berakkenje 
bemerken bemarke; bespeure; berekening berakkening 

fernimme; marke berg berch 
bemiddel ing twiskenkomst bergeend bercheeuwn 
beminnelijk jaif bergen bergje 
beminnen minne berger berger 
bemoedigen bemuedigje berging berging 
bemoeial bemeual bericht bejocht 
bemoeien bemeuje beri chten bejochtje; budschipje 
bemorsen bedrosje; belaargje; berijmen beryme 

bewaadje beri spen utfege 
bemost mossich berisping rabbelemint 
benauwd benaud berk berk 
benauwdheid benaudens berm barm 
benauwen beknype; besatte bermsloot barmslait 
benauwend bedompt beroemd fernaimd 
beneden beneden; eeuwnder beroep berup 
ben eden dek eeuwnderdek beroepen beruppe 
benedeneinde eeuwnderieuwn beroerte beruerte 
benedenhuis eeuwnderhus berouw bereeuw 
benedenkant eeuwnderkaunt berouwen bereeuwe 
ben eden zij de eeuwnderkaunt berrie berje 
benen bienen berusten beraste 
bengelen bingelje berusting berasting 
benieuwd ben eed bes bei 
benieuwen beneje beschaamd beschomed 
benig bonkich beschadigen beschadigje; schan-
benijden benyde seerje; tàheisterje 
benoemen benaime beschadiging kneu 
benoeming benaiming; oonstel- beschamen beschomje 

ling beschamend beschomsum 
benoorden benoden; nood beschaving beschaving 
benul benul bescheid bescheid 
benutten benotte bescheiden dimmen 
beoordelen beeurdeelje beschermen beschermje; warje 
beoosten beaisten bescherming bescherming 
bepaald bepaald; geweun wooi beschimmeld schimmelich 
bepalen bepale beschimmelen schimmelje 
bepaling bepaling beschot beschat 



681 beul 

beschouwen bescheeuwe bestelwagen bestelwooin 
beschouwing bescheeuwing bestemmen bestimme 
beschrijven beschrieuwe bestemming bestinmling 
beschuit bak; twóbak bestendig bestendich 
besch ui tbrij twóbaksbree besterven bestorve 
besch uitkruimels twóbakskreumels bestraffen bestraffe 
beschuitmes twóbaksmas bestraten bestrietje 
beschuitpap twubaksbree bestrating strietfluerje 
besch ui ttrommel twubakstrom bestrijden bestrydje 
beschuldigen beschuldigje bestrijken bestryke 
besch uldiging beschuldiging besturen bestjuere 
besef ben ui ; besef bestuur bestel ; bestjuer 
beseffen beseffe bestuurder bestjuerder 
beslaan beslaan bestuurslid bestjuerslid 
beslag beslach betakeling takeling 
beslissen beslisse betalen betelje; dakke; peje 
besli ssing beslissing betasten beknype 
beslist beslist betekenen betjotte; miene 
besluit beslut betekenis betekenis; betjotting; 
besluiten beslutte miening 
besmettelijk besmetlik beter batter 
besmetten besmette beterschap batterschap 
besmetting besmetting beteuterd beteutele 
besmeuren bekwaddelje beton beton 
besodemi eteren bemyterje; besmy- betonnen betonje 

chelje betoveren beguchelje; beteuver-
besparen besparje je; betjuene 
besparing besparing betrappen betraapje 
bespatten bespate betreffende oongainde 
bespeuren bespeure; marke betrekkelijk betreklik 
bespieden beglarje; belieuwre betrekken belukke; berone; be-
bespottelijk bespotlik; hailwys satte; tichtlukke 
bespottelijkheid hailwyzens betrekking baant jen; betrekking 
bespotten bespotte; ferheune betrouwbaar betreeuwber 
bespreken besprakke ktrouwen betreeuwe 
besprenkelen bespringe betten bette; dippe 
bespringen springe; treedje betweterig wetich ; wyswetich 
besproeien bespreuje betweterigheid wetichheid 
bespuiten bespeutje betwijfelen betwyfelje 
bessensap bei sap betwisten bestrydje; omtstrydje 
bessenstruik beibaim beug beuch 
best bast; scheun beugel beugel; bugel; rekker 
bestaan bestain ; bestain beuger beuger 
besteden bestede beuk beuk; buek 
bestek bestek beuken beuke; pyskje 
bestel bestel beukenblad buekebled 
bestelauto bestelauto beukenboom beuk; buek; bueke-
bestelen besta!e baim 
bestellen bestelIe beukenhout buekeheeuwt 
bestelling bestelling beul beul 
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beulen beulje bewesten bewasten 
beun bin bewijs bewys; blyk 
beunhaas klamphouwer bewijzen bewierje; bewiize 
beuren böre; hiffe; hifkje bewonderen bewonderje 
beurs beurs; pong bewondering bewondering 
beurt bar; beurt ; torn bewonen bewinje 
beurtveer feer bewoner beweuner 
beuzelen lulle bewoning beweuning 
beuzelpraatje kletspraat jen bewust bewust 
bevallen befale; oonstain bezeilen besiile 
bevallig oonfalich bezem bezem 
bevalling befaling bezeren bes ere 
bevaren beföre bezetten besane 
bevatten befatje bezetting besatting 
bevel befel bezettingstijd moffetiid 
beven trilje bezichtiging scheeuw 
bevend trilderich bezien besjain 
beverig trilderich bezig bezich; dwaande; 
bevestigen befestigje heisterje; omschrippe; 
bevinden befiine; ferkere omtjoterje; schrippe 
bevlekt plakked bezigen bezigje 
bevloeien befleuje bezigheid bezichheid 
bevochtigen fochtje bezinken besinke 
bevolking befolking bezinksel besinksel 
bevoordelen befeurdeelje bezinnen besinne 
bevorderen beforderje bezinning besinning 
bevragen befriegje bezit besit 
bevredigen nuegje bezitten besitte 
bevriend befreeuwnd bezitting besitting 
bevriezen befrieze bezoek besiek 
bevrijden befreje bezoeken besikje; tamteerje 
bevruchten springe; treedje bezoeker besieker 
bevuilen bedrosje; belaargje bezoeking tamtaasje 
bewaarschool bewaarschuele bezolen beseulje 
bewaken bewetje bezorgen besorgje; reeuwnbrin-
bewaker oppöser ge 
bewandelen bewaundelje bezuiden besudden ; sud 
bewapenen bewapenje bezuinigen besunnigje; sunnigje 
bewapening bewapening bezuiniging besunniging 
bewaren bewarje bezuren besieuwrje 
beweeg gejies bezwaar beswier 
beweeglijk beweechlik bez waar schrift beswierschrift 
bewegen bewege; heistelje; bezwaren beswierje 

meneuvelje; omheis- bezweet beswit 
terje; tieuwle; tieuw- bezweren beswöre 
zelje bezwering beswöring 

beweging beweging;; meneuvels bezwijken beswyke 
beweren bewere bezwijmen bes~je; swyrnje 
bewerkelijk werksum bezwijming flaute ; swymslach 
bewerken bewerkje bibberen bibberje 



683 blieven 

bidden bidde binnenin binnenyn 
biechten bychte binnenkant binnenkaunt 
bieden biede binnenkomen benekomme; ynkom-
bier bjair me 
bies bies binnenland binnenlaun 
biest bjest binnenlands binnenlauns 
biestarwegras straunweet binnensmonds binnenmuis; grom-
biet biet melje; mompelje 
biezen biezen binnenst binnen st 
biggelen biggelje binnenzak binnenbus 
bij by bint bynt 
bijbel biibel ; Schrift bips eers 
bijdehand byderhand bi scuitje sosjaaltjen 
bijdrage bydrage bisschop bisschop 
bijdragen bydrage bit byting 
bijeengaren gauJe bits bits 
bijeenharken opswylje bitter bitter 
bijeen zamelen faundelje; gairje; op- bitteren bitterje 

faundelje blaar bleer; tjaldbieuwr 
bijgeval altomets blaas blaas 
bijkeuken keuks blaasbalg baalch ; puster ; spaan -
bijl byl baalch 
bijlichten byjietje blaasjeskruid knappersbosk 
bijna amperoon ; bynooi ; blad bied; snyl 

hast ; krapoon ; suver bladderen bledderje 
bijnaam bynóme bladeren bledderje 
bijstaan bystain bladluis biedlus 
bijster bjoster ; byster bladstil blakstil ; biedstil 
bijt bik bladzijde bledsyde 
bijten byte; happe blaffen barkje; blaffe 
bijtijden bytiiden blakstil blakstil 
bijtijds bytiids; guedtiids blank blank 
bijtring bytring blauw blau; fnynblau 
bijzetten bysatte blauwbekken blaubekje 
bijziend stiksynich blauwgeverfd blaufarved 
bijzonder besonder; danich ; nu- blauwogig blaueiged 

ver; omraak blauwsel blausel 
bijzonderheid besonderheid blauwwit blauwyt 
bikkel bikkel; eske; staan- blazen blaze; puste 

der; stafke blazer blazer 
bikkelen bikkelje bleek bleek; blikt 
bikkelhard stienhes bleekpoeder bleekpoeier 
bikken bikje bleekveld blikt 
bil bil bleekwater bleekwatter 
biljartstok keu blei katfi sk 
billen eers bleken bleke 
binnen bene; binnen bles bles 
binnenband binnenbjaun bleu bleu 
binnen bekleding ruering bliek blyk 
binnenhaven binnenhaven blieven blieve 

tth--
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blij bliid bloeien bleuje; fl oreerje 
blijdschap bli idschap bloei maand moOI 
bi ijgeesti g bleil ati ch bloeitijd bleutiid 
blijheid bliidens bloeiwijze bleuwiize 
blijk blyk; staalt jen bloem blom 
blijken blyke bloembed blombed 
bl ij moedig bleil atich bl oembol blombol 
blij ven blieuwe bl oemengieter gieter 
bli k blik; blikjen; eichop- bl oementuin blomtieuwn 

slach bl oemig blonunich 
bli kaars blikeers bloemkool blomkeul 
bli kgroente blikgr iente bloemlezing blomlözing 
blikken blikken bloempap mallen bree; 
blikkeren bi i kkerje supenmallenbree 
blikopener blikepener bloemperk blompark 
bliksem bliksem bloempot blompoot 
bi iksemafl eider bliksemoofl eider; ton- bloesem bleu; bluesem 

gerleider blokletter bl akletter 
bliksemen bliksemje blokschaaf blakschaaf 
bliksems bliksems blond blond 
bliksemstraal bliksemstraal bloot blait 
bliksemvuur bliksemfj uer blootgeven blaitjaan 
blikskater bI i ksemkater blootleggen blaitleze 
blikskaters bi i ksemkater blootliggen blaitleze 
blikslagers bi i ksemkater blubber blabber; waakte 
blind bliin ; blyn bluf bluf 
blinddoek blynduek bluffen bluffe 
blinddoeken blynduekje bluffer brany 
blinde blyne blunderen blunderje 
blindedarm blyneterm blussen blusse; utheuze 
blindheid blynens bochel bochel 
blink blink bocht bocht 
blinken blinke; glaun zje; bochtig bochtich 

glymerje boch tjespri n gen bochtjeppe 
bloed blued bod bad 
bloedarmoede bluedairmuede bode bode; frachtriider 
bloedblaar bluedbleer bodem beum ; bukberje 
bloeddruk blueddruk boeg buech 
bloeden bliede boegseren buechseerje 
bloederig bluederi ch boegspriet buechspriet 
bloedgeld bluedjild boegstag buechstaach 
bloedgetuige martelaar boei beu ; kljeuwster 
bloedbond bluedhieuwn boeireep beu reep 
bloeding blueding boek buek 
bloeduitstorting bI uedutstetsing boekbinder buekbiinder 
bloedvat bluedfat boekdeel buekdeel 
bloedworst bluedwost; marge boeken buekje 
bloedwraak bluedwraak boekenkast buekekast 
bloedzuiger bluedsuger boekenlijst buekeli st 
bloei bleu boekerij buekeree 



685 bordendoek 

boeket rukkert bomvol grootfol; ooifol; 
boekhouden buekhaude stampfol ; stiiffol ; 
boekhouder buekhauder tjokfol 
boekhouding buekhauding bon bon 
boekweit buekweet bonenstaak banestaak 
boek wei tegort buekwytengroot bonkig bonkich 
boek wei tegru tten sli nger -om-'e-styl bons bon s 
boekwinkel buekwinkel bont beeuwnt; bont ; fnyn-
boel buel; bueltjen blau 
boelgoed buelgued bontjas bontjas 
boeltje bueltjen bontmuts bontmuts 
boender biender ; schrover bonzen donzje 
boenen biene boodschap budschip 
boer bieuwr; krook boodschappen budschipje; budschip-
boerderij bieuwrderee; bieuwre- rone 

plaats; plaats boodsch a ppen loper budsch ip(s)roonder 
boeren bieuwlje; bieuwrkje: boodschappen mand budschipskuer 

krokje boodschappentas budsch i pstas 
boeren bedrijf bieuwrkeree; boodschapper budschipper 

bieuwrebedryf boog b6ge 
boerenhoeve bieuwrderee; bieuwre- boom baim 

plaats; plaats boombast baimbast 
boerenkool mues boomgaard hoof 
boerentrien hods boomkruin baimkreun 
boerenwagen bieu wrewooi n boommes haalm6s 
boerenwerk bieuwrewerk boomscheut leut 
boerenzwaluw bieuwreswaalje boomsluiper baimslupper 
boerin bieuwrin boomsl ui pertje baimkrupper 
boete buete boomstam baimstam 
boeten buete boomstronk baimstronke 
boezelaar schetlik; schettelduek boomtak baimtak; sprut; tak 
boezeroen besuentjen; rumsak boom wol ketuen 
bof bof boomwortel baimsprut; sprut 
boffen boffe boon baan 
bok-bok-stavast bok-sta; bokjeppe boor beur 
bok bok; sittelbues boord bues; burdjen 
bokjespringen bok-sta; bokjeppe boordevol grootfol; ooifol ; 
bokkensprong bokkesprong stampfol; stii ffo!; 
bokkenwagen bokkewooin tjokfol 
bokkig bokkich boordlint beurIint 
bokking bokki ng boordsel tres 
boksen bokse booromslag beuromslach 
bokspringen bok-sta; bokjeppe boos beus; gloeiend 
bol bal; bol boosheid kwaidens 
bolder bolder boot beut 
bolhoed bolhued bootsman butsman 
bollen balje bootwerker beutwerker 
bom bom bord bues ; ii tenspan; pan 
bomen baimje bordendoek dalwisker; schutte!-
bomijs bomys; kr6kelys duek 

--
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borduren borduerje; fyn latterje; bouwgrond beeu wgreeuwn 
lattelje bouwland beeuwlaun 

borduursel borduersel bouwmeester beeuwer 
boren barje bouwsel beeuwsel 
borg borch; guedseze; bouwval beeuwfaaI 

schildkneup bouwwerk gebeeuw 
borgen borgje boven bope; bopen 
borrel supjen bovenaan boppeoon 
borrelen borrelje bovendeur bopedaar 
borreltje supjen bovendien boppedat; derby 
borst bost bovenhands boppehauns 
borstel bassel; schrover bovenkant boppekaunt 
borstelen basselje bovenkleding boppeklaine 
borstels basseis bovenkleren boppeklaine 
borstkindje bostben bovenlip boppelippe 
borstplaat bostplait; kingsaun bovenmeester boppemester 
borstrok bostrook; eeuwnder- bovenop boppeop 

badjen bovenst bopest 
bos bosk; ti ezebosk boventallig ieuwrtallich 
bosdui vel boskduvel boventoon boppeteun 
bosuil katul bovenwinds boppewi ins 
bot bonke; bot; botfiskje; braadpan briedpan 

botje; kneuk; stomp braadzootje brade 
botbak botbak braaf braaf 
boter butter braak braak 
boterbloem kantjeblom braakijzer braakiizder 
boterbriefje butterbryfjen braaksel spejens 
botergeel buttergeel braam braam; bram bei 
boterletter butterlatter braambes bram bei 
boterpot butterpoot brabbelen geuje 
botersaus butterstip braden briede 
boterspaan butterspuen brak brak 
botervat kyntjen braken brake; speje 
botervloot butterpoot bram stag bram sta ach 
botje bot jen bramzeil bramseil 
botlood botlaid brand braun 
botnet botnat brandblaar baanbleer; braunbleer 
bot prikken botstykje brandbom braunbom 
botsen botse brandbrief braunbrief 
botsing botsing branden bane 
botsteken botstykje branderig baansk 
botte budde brandewijn brandewyn ; sukker-
botter botter kapjen 
botterik ki nkel brandglas baangles 
botwant botwaun brandhout baanheeuwt 
botzak botpuere branding brauning 
bout beeuwt brandkas braunkas 
bouw beeuw brandkast braunkast 
bouwen beeuwe; ti mmerje brandnetel brannettel 
bouwer beeuwer brandplek baanplak 



687 bronzen 

brandschoon braunschien ; sukker- brieven besteller pastroonder ; brieve-
schien roonder 

brandspuit braunspeut brievenbus brievebos 
brandstapel braun staipel brijen brauwe 
brandstichting braunstichting brijn breen; brem; pykel 
brandstof brandstaf; brant brijnzout breinsaut 
brandverzekering braunkas; braunferse- brijpot breepoot 

kering brik brik 
brandwond baanplak; briket breket 

baanweeuwne bril bril 
brandzalf baansalve brillendoos brilledeus 
branie brany brillenglas brilJegles 
brassen brasse brillenkoker brillekoker 
breed breed broddelen brabbelje; broddelje 
breedte breedte broed brued 
breeduit breedut broeden briede 
breekbaar brakber; bros broeder bruer 
breekijzer brakiizder broederskind eumsezer; mutjense-
breel briel zer 
breeuwen breeuwe; pikbreeuwe broeders zoon n eefj en 
breien breeuwje broeds bruedsk 
breigaren breeuwjen broedsel brued 
brein breen broei breu 
breinaald breeuw(d)priem; broeibak breubak 

priem broeien breuje 
breipen breeuw(d)priem; broeierig breujerich 

pnem broeüg breujerich 
breischede breeuwdschie broeikas breukas 
breisel breeuwsel broek bruek 
breisteek stak broekspijp bruekspiip 
breiwerk breeuwjen broekzak brueksbus 
brekebeen hakken kruk; knoffel- broer bruer 

kont broertje bruer 
breken brakke; kneuje brok brak; klutte; knotse; 
breker brakker tampe 
brem brem brokkelen brakkelje 
brems brims brokkelig brakkelich 
bremzout breinsaut brombeer brombeer 
brengen bringe bromfiets bromfyts 
bretels siile; sylbage; sylbjau- brommen bromme 

nen brommer brommer 
breuk breuk brommerig prottelich 
breukband breukbjaun brompot mopperkont ; prottel-
brief brief; schrieuwen kont ; yzegrim 
briefje bryfjen bromtol tol 
briefkaart briefkaart bron saad; wel 
briefwisseling briefwikseling brons brons 
bries brys; rieuwzer bronstig lupsk 
briesen bryskje bronwater tonswatter; welwatter 
briesend bryskjend bronzen bronzen 
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brood bole; bra id; switse- buiten butten 
braid buitenband buttenbjaun 

brooddronken twydattel buitendeur bLittendaar 
broodje broodjen: stLi t buitendien boppedat; buttendien 
broodkorst braidkost buitenduinen bLittendLine; seedLine 
broodkruimel braidkreumel buitengaats feurgaats 
brood mand bolkUer bui tengewoon bLittengeweun 
broodpap prumbole; wakebole buitenkans bLittenkaun s 
broodtrommel braidtrom; bra idbak buitenkansje buttenkaun s; utsatter 
brood ven ter bolkUerroonder bui tenkant bLittenkaunt 
brood ventster bolkuerroonster buitenland buttenlaun 
broodwinning braidwinning buiten lander bLittenlauner 
bros bros buitenlands bLi ttenlaun s 
brouwen brauwe; breeuwe buitenmuur weich 
brouwerij breeuweree buitenom bLi ttenom 
brouwsel breeuwsel buitenshui s bedaar; bLittendaar 
brug brêge buitenst bLittenst 
bruid brLid buitenstaander bLi tten sta i n der 
bruidegom breugom buitenwacht buttenwacht 
bruidspaar brLidspa ir buitenwater buttenwatter 
bruidstranen brudstri enen buizerd beul 
bruikbaar brLikber; geschikt bukken bukke 
bruikleen brLikleen buks buks 
bruiloft brUllaft bulderen bolderje; klonderje; 
brui 10ft ski eren brLillaft skl aine raze 
brui 10ftsli ed brUll a fts I i et bulken bulke 
bruin brun bult bilte ; bulte ; haipe; 
bruinvis brunfi sk troft 
bruis brieuwzem bultzak striesak 
bruisen brieuwzje; drieuwzje bumper bumper 
brunei fl ejekri euwd bun bin 
brutaal bretaal bundel bondel 
buffel buffel bunder bunder 
bui beu; sjeeuwer bungelen bongelje 
buidel pong bunker bunker 
buigbaar buchber bunkeren bunkerje 
buigen buge bunzing bunsel 
buiging buging burcht borch 
buigzaam bLigsum ; linnich buren burjLied 
buiig beul"ch ; kake burenplicht bunneplicht 
buik bjalch ; buk; Iyf burgemeester burgemeester 
buikdenning bukdenning burger borger 
buikloop poeperee burgerij borgeree 
buikpijn pynehieuwd; burgerlijk borgerlik 

pynyntlyf burgerman borgerman 
buil bieuwr; tjaldbieuwr bus bos; bus 
buis bui s buskruit boskrieuwt; kri euwt 
bui swater buiswatter but budde 
buit but buurjongen burjonge 
buitelen tr ieuwzelje; tLi mmelje buur lieden burjLied 

-



689 crêpepapieren 

buurman bunder; bunster; bur- cirkelen sirkelje 
man citroen lemuen ; sytruen 

buurmei sje burfaam citroenkruid lemuen kri euwd 
buurt bun clan klyk 
buurvrouw bunster; burwyf closet husjen 

coaster kusrförder 
cabaret kaberet coiffeur hierknipper; kapper 
cadea u geschink; kedo; pre- cokes keuk 

sint collecte kollekte 
café kefee; kruech collectebus kollektebos 
carbid karbyd collecteren kollekteelje 
carbonpapier karbon papier collega kollega 
carneool karl yn comfort geryf 
carn ivoor flaaskiiter comfor tabel geryfl ik 
castagnetten klappers commandant kommandant 
catechisati e fraach I eren; commanderen kommandeerje 

kategesaasje commandeur kommandeur 
catechismus fragebUek commies kommii s 
catechi smusonder- fraachleren ; frage- commi ssie kommisje 

wijs buek commotie sparling 
cedel seel compagnon kompanjon 
ceel seel complexie gestel 
ceintuur milbjaun complot komplot 
cel sel componist komponist 
cement semint conclusie konkluzje 
cent sint concurrent konkerint 
centerboor senterbeur concurrentie konkerensje 
centimeter sentyrneter concurreren konkereerje 
centraal sintraai conditie betingste 
centrum sintrum conducteur kondukteur 
charmant ynnimmend conjugatie ferfueging 
chloor gloor conjugeren ferfuegje 
chocol ade sukkela consumptieaard-
chocoladeletter sukkelalatter appel iitiepel 
chocoladereep planke; sukkelaplan- contact kontakt 

ke contactlens kontaktiins 
chri stelijk kri stlik contributie kontrebu(t)sje 
christen kristen controle kontrole 
chri stendom kri sten dom controleren kon trol eerje 
Chri stus Kri stus; Minskeseun controleur kontroleur 
chroom groom coterie kl yk 
chrysant krysant couplet koeplet 
cichorei sukkeree couvert kefat 
cijfer syfer creatie schepping 
cijferen syferje creator schepper 
cijferlijst syferli st creatuur schepsel 
cilinder sylinder creëren scheppe 
circulaire reeu wn sch ri eu wen crematie kremaasje 
circus sirkus crêpepapier krep 
cirkel sirkei crêpepapieren kreppen 



creperen 690 

creperen ferhippe; ferrekke; dagvaarden daagje 
krepeerje dagwerk deiwerk 

crucifix krusbeeld dahlia dalia 
cursist kursist dak dak 
cursus kursus dakgoot dakgeut 
cypers syfers dakpan dakpan ; pangles 

dakraam dakrut 
daad daad dakspar dakspier 
daags deis dakvenster dakfinster 
daalder daalder dal dal 
daar der dalen dale 
dáár dêre daling daling 
daaraan deroon dam dam 
daarachter derafter dambord dambues 
daaraf deroof dame dame 
daarbij derby dame-jeanne dommesaan 
daardoor dertroch damesfiets freeuwjuedefyts 
daaren boven boppedat; derby dameshoed kaputjen 
daarheen derhanne dammen damme 
daarin deryn dammer dammer 
daarmee dermooi damp damp 
daarna dernooi dampen dampe 
daarnaar dernooi dampig dampich 
daarnaast dern ooi st damschijf damstien 
daarom derom damspel damspil 
daaronder dereeuwnder damspeler dammer 
daarop derop damsteen damstien 
daarover derieuwr dan as ; dan 
daartegen dertjin danig danich 
daartoe dertà dank tank 
daartussen dertwisken dankbaar tankber 
daaruit derut dankbaarheid tankberheid 
daarvan derfan danken tankje 
daarvandaan derfandinne; derwooi dankgebed tankgebed 
daarvoor derfeur dans dauns 
daarzo dêre; dersà dansen daunsje 
daas brims danser daunser 
dadelijk aan se; dadelik; fut dapper dapper; muedich 
dader dader darm term 
dag dach; dei darm vet plookfet 
dagblad krant daro dersà 
dagboek deibuek dartel muttel ; twydattel 
dagelijks dageliks dartelen boskje; dalkje 
dagen daagje das das ; nat; sjaal 
dageraad dage dashond dashieuwn ; taks-
dagkaart dei kaart hieuwn 
daglicht deijiet dasspeld dasspjald 
dagloon deihier dat dat 
dagpauwoog schuenlaper dateren dateerje 
dagtaak dei werk datering datering 
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datgene datgiene dementie benskens 
datum datum democraat demoluaat 
datzelfde datsalde democratie demoluatsy 
dauw dauwe democrati sch demoluatys 
dauwdrup daudrup demonstratie demonstraasje 
dauwdruppel daudrup demonstreren demonstreerje 
dauwen dauje den din 
da uwworm dauwerm denderen dinderje 
daveren davelje denken tinke 
de de denker tinker 
debacle oofgong dennenboom din ; dinnebaim 
decapiteren kappeneelje dennennaald dinneneld 
december desimber; fretters- dennentak dinnetak 

mond; keeuwster- depar tement departemint 
mond deputatie deputaasje 

decimeter desymeter derde tredde 
deeg deech derdehand treddehaun 
deegrol rol stook derdehandstakel treddehaun 
deegroller rol stook deren dere 
deel daalje; deel dergelijks soks; sowat 
deelnemen deelnimme dertien trettien 
deelnemer deeln immer dertiende trettiende 
deelneming deelnimming dertig dötich 
deelteken deelteken dertiger dötiger 
deemoed deemued dertigste döti chste 
deemoedig deemuedich des te desto; hOfoolsto; 
Deen Deen nommensto; sOfoolsto 
Deens Deens destijds destiids 
defi nitief feurgued deswege derfandinne 
deftig deftich deugd deugd 
deftigheid deftichheid deugdeljjk deuchlik 
degelijk deeglik deugdzaam deugdsum 
degelijkheid deeglikens deugen deugje 
degen degen deugniet deugen iet; krache; 
degene(n) degiene(n); wa; wa ' t rakkert 
deinen deine deuk deuk 
deining deining; sparling deuken deuke; tOdeuke 
dek dek deun deun 
dekbed dekbed; plUmtakken deuntje deunt jen 
deken takken deur daar 
dekken dekke; springe deurdrempel daarsdrompel 
delling dekking deurklink klink 
dekkleed dekkleed deurpost daarstinder 
deklast deklast deurstijl daarstinder 
deksel deksel; lid deuvel deugel 
dekstoel dekstuel devies leuze 
delen dele deze dees; deze 
deling deling dezelfde desaId; desalde 
delven dolve diacorue dyakeny 
dement bensk diagonaalsgewijs ieuwrhueks 
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diaken dyaken diepblauw jepblau 
dialect dyalekt ; tangslach diepgaand jepgaind 
diamant dyamant diepgang Jepgong 
diarree poeperee dieplood jeplaid 
dicht ticht diepte jepte 
dichtbinden tichtbiine dieptepunt jeptepunt 
dichtdoen ti chtdwaan diepzinnig jepsinnich 
dichten tichtmetje dier beest; dier ; jair 
dichter dichter dierbaar dierber 
dichterlijk dichterlik dierenarts dieredakter; feedakter 
dichtgaan tichtga in dierlijk dierlik 
dichtgooien tichtslamme; diertje plr 

tichtsmyte dieselmotor dyselmoter 
dichtheid tichten s dieverij dieveree; stoleree 
dichtklappen tichtsnokke diezelfde dàsa lde; dysalde; 
dichtknijpen tichtknype josaid 
dichtknopen tichtknupje dijen tyne 
dichtmaken tichtmetje dijk dyk 
dichtnaaien tichtnooie dik füech; grau; tjok 
dichtrijgen tichtrieuwe dikheid tjokkens 
dichtslaan tichtslaan dikkop tjokkap; watterroot 
dichtslibben tichtslykje dikte tjokte 
dichtsluiten tichtslûtte dikwijls faak; fakentiids; fool-
dichtstoppen tichtstopje tiids; monnichkeer 
dichttrekken tichtlûkke dikzak papsak; tjoksak 
dichtvallen tichtfale ding ding 
dichtzitten tichtsitte dingen tingje 
dictaat diktaat dinsdag tij sdei 
die dà ; dà ' t; dy; dy' t; jo; dinsdagavond tiisdeijaune 

jo' t dinsdagmiddag tiisdeimidde 
dief dief dinsdagmorgen tiisdeimone 
diefstal diefstal ; dieveree; sto- dinsdagnacht tiisdei n ach t 

leree dinsdagochtend tüsdeimone 
diegene(n) dàgiene(n) dinsdags tii sdeis 
dienblad blaadjen; teeblaadjen diploma dyploma 
diender tjinder dippen dippe 
dienen tjinje direct dyrekt 
dienst tjinst directeur dyrekteur 
dienstbode faam; tjinstfaam dis dis 
dien stig tjinstich di scipel dissypel 
dien stjaar tjinstjier dissel tjiksel; tj oksel 
dienstknecht tjinstknecht di sselen tjokselje 
dienstmaagd tji nstfaam distantie di stansje 
dienstmeid tjinstfaam distel stykel 
dienstplicht tjinstplicht di stilleerderij steukeree 
dienstregeling tjinstregeljng dit dit 
di ensttijd tjinsttiid ditzelfde ditsalde 
dienstwoning tji nstweuning dobbelen dabbelje 
dien tengevolge derfandinne dobbelsteen dabbelstien 
diep jep dobber dobber 



P 
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dobberen dobberje dompelen dompelje 
doch dach domweg domwooi 
docht doft donatie schinking 
dochter dachter donder donder ; tonger 
dode daide donderbui tongerbeu 
dodemansvingers daidemansfin gers donderdag tongersdei 
doden daidd waan; daidmetje donderdagavond tongersdeijaune 
dod ijnen widsje donderdagmiddag tongersdeimidde 
doek dalnimmer; duek donderdagmorgen tongersdeim6ne 
doekje duekjen donderdagnacht tongersdeinacht 
doekspeld duekspjald donderdagoch tend tongersdeim6ne 
doel duel donderdags tongersdeis 
doelman duel man donderen donderje; myterje; 
doelpaal duelpail tongerje 
doelpunt duelpun t donderjagen donderjeie 
doelstelling duelstelling donderkop tongerkap 
doen dwaan; utjochtje donderlucht tongerloft 
doende dwaande donders donders 
doerak doerak donderslag tongerslach 
doetje sipjen dondersteen dondersti en 
dof dof; mat donker donker; tjoster 
doffer doffert ; mantjesdeeuw donkerblauw donkerblau 
doft doft donkergeel donkergeel 
dok dak donkergrij s donkergrys; grau 
dokken dakke donkerrood donkerraid 
Dokkum Dakkum dons dons 
dokter dakter donzen donzen; donzje 
dokteren dakterje donzig donzich; plumich 
dol dol dood daid; deud 
dolboord dolbUes doodaf daid-tonieuwn; daid-
doldriest domdryst oof 
dolen dalkje; dwylje; swal- doodarm daidairm 

kje; warje doodbidder daidbidder 
doler dwylder doodbloeden daidbli ede 
dolk dolk dOOdeen voudig daidienfaudich 
dollen gekjeie; maljeie; mal- doodgaan daidgain 

tiere doodgewoon daidgeweun 
dom dom doodgooien daidsmyte 
domheid dommens; eeuwnfer- doodgraver daidgraver; minske-

staun fretter 
dom inee dumde doodkalm daidkalm 
domineesteek dumdesteek doodkist daidkist 
dominospel dumdespil doodmaken daiddwaan; daidmetje 
domkerk domtjark doodmoe daid-tonieuwn; 
domkop domkap; mipse daidmued; daidoof 
dommekracht dommeknecht doodop daid-tonieuwn ; daid-
dommel sieuwze oof 
dommelen donun elje doods daids 
domoor domkap; mipse; suf- doodsbang fj uerbang; fjuerbe-

fert ; sukkel naud 



-
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doodsbed daidsbed doorbrengen ferbünge; trochbringe 
doodsbenauwd deudsbenaud; fjûerbe- doorbuigen trochbûge 

naud doordacht trochtacht 
doodsbericht daidsbejocht doordat trochdat 
doodsbleek ynwyt doordraaien trochdrooie 
doodschieten daidsjotte doordrijven trochdrieuwe 
doodsgewaad daidsgûed doordringen trochdringe 
doodshemd daidshimd dooreenmengen griemmankje; riere 
doodshoofd daidskap doorgaan trochbieuwrkje; troch-
doodskleed daidsgûed; hinne- gam 

kleed doorgaans geweunliks; 
doodsklok daidsklak trochgains 
doodslaan daidslaan doorgang trochgong 
doodslag daidslach doorgeven trochjaan 
doodsschrik daidkalte doorgronden trochgreeuwnje; 
doodsstrijd daidstryd trochsjain 
doodsteken daidstykje doorhalen trochhelje 
doodstil daidstil doorkijken trochsjain 
doodstraf daidstraf doorkomen trochkomme 
doodvallen daidfale doorlezen trochlöze; trochsjain 
dood verlegen daidferlegen doorlichten trochjietje 
doodvriezen daidfrieze doorliggen trochleze 
doodziek daidsiek doorloop trochron 
doodzwijgen daidsweje doorlopen trochrone 
doof doof doorn doren 
doofheid dovens doorn aaien trochnooie 
doofpot deupoot doornat dongtrochwiet; drûp-
doofstom doofstom trochwiet ; kletstroch-
dooien teie wiet ; kwatstrochwiet; 
dooiend teisk streeuwnttrochwiet; 
dooier deer trochwiet 
dooiwater teiwatter doorrei s trochreis 
dooiweer teiweer doorreizen trochreizje 
doolhof doolhof doorrijden trochriide 
doop deup doorroker trochreker 
doopboek deupbûek doorsch i eten trochsjotte 
doopcedel deupseel doorschijnend trochschynend 
doopceel deupseel doorschrappen trochkratse 
doopjurk deupkleedjen doorslaan trochslaan 
dooplid deupbd doorslag trochslach 
doopnaam deupnöme doorslapen trochsbepe 
doopsgezind deupsgesind doorslikken trochslokke 
doopsgezinde deupsgesinde doorsnijden trochsneje 
doopvont deupfont ; font doorstaan eeuwndergain; troch-
doopwater deupwatter stain 
door troch doorstappen trochstappe 
doorbijten trochbyte doorstrepen trochstreekje; 
doorbladeren u·och bledderje trochstreepje 
doorbraak trochbraak doortasten trochtaaste 
doorbreken trochbrakke doortocht trochtacht 
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doortrapt trochtraped draagstoel draachsnlel 
doortrekken trochlókke draai drooi 
doorvaart trochfaart draa ibank drooibank 
doorvoer trochfóer draaiboek drooibuek 
doorvoeren trochfóere draaideur drooidaar 
doorwerken trochschrippe draaien drooie 
doorzakken trochsakje draaier drooier 
doorzetten trochsatte draaierig drooiericb 
doorzetter trochsatter draaierij drooieree 
doorzicht trochsicht draaiing drooiïng 
doorzichtig trochsichtich draaikolk drooikolk 
doorzien trochsjain draaiucht drooijiet 
doorzijgdoek teemsduek draaimolen drooimeeuwn 
doorzoeken trochsikje draaiorgel drooiargel 
doos deus draaistel drooischammel 
dop dap draak draak 
dopen deupe drabbig drabbich 
doperwt dapaits; sókkeratjen; dracht dracht 

swietaits drachtig drachtich ; kaalf 
dopheide dapheide draderig triederich 
dophoed daphued draf draaf 
doppen dapje; pulje dragen drage 
dor tor drager drager 
dorp darp dragonder dragonder 
dorps belang darpsbelang dralen draIe; banbakje; talm-
dorpsfeest darpsfeest je 
dorpsgenoot darpsgeneut drama drama 
dorpshuis darpshus drang drang 
dorps klok darpsklak drank drank; drinken 
dorpsschool darpsschuele drankje drankjen 
dorsen taskje drankmisbruik drankmisbrók 
dorser tasker drassig dompich; kwatsich ; 
dorsmachine taskmesyn kwytsich 
dorst ferteurstje; teurst draven drave 
dorstig hetsich; teurstich dràver draver 
dorsvlegel flegel; swingel draverij draveree 
dorsvloer taskf1óer dreg drech 
dot dat jen; sover; sukker- dreggen dregje 

dat jen dreigbrief driichbrief 
douceurtje ferfaltjen ; ótsatter dreigement driigemint 
douwen deeuwe dreigen driige 
doven dövje dreiging driiging 
doz ijn desiin drekstoffen hósjesgóed 
draad tried drempel drompel 
draagbaar baar; berje; draach- drenkeling drinkeldaide; drinke-

ber; draachbaar ling 
draagdoek draachduek drentelen dreutelje; drintelje; 
draaggestel schraach keutelje; sulkje; tran-
draaglijk draachlik telje 
draagriem draachriem dreumes beuker 
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dreun dreun drogerij druggeree 
dreunen dreune drol dral; lods 
drevel dup dromen dreume 
dribbelen dribbelje; fottelje dromer dreumer 
drie trooi dromerig dreumerich 
driedelig trooidelich dromerij dreumeree 
dr iehoek trooihuek drommel drommel 
driekant trooikaunt drommels drommels 
driekantig trooikaun t dronkaard dronkeman 
drieling trooiling dronkelap dronkeman 
driemaster trooimaster dronkeman dronkeman 
dr iepits trooipits dronken dronken 
driepitter trooipitter droog druch 
drieschijfsblok trooischieuwsblak droogbloeier druch bleu jer 
dri espan trooispan droogdoek dalwisker ; druchduek; 
dri esprong trooisprong schuttelduek 
driestemmig trooistimmich droogleggen druch leze 
drietal trooital drooglegging druchlezing 
drietandig trooityn s drooglijn druchlyn 
drift drift droograam druchrak 
driftig driftich ; optlygend droogrek druchrak; klainrak; 
driftkop driftkap; kwaidskap rak 
dr ijfijs drieuwys droogschuren druchscherje 
drijfjacht dri euwjacht droogte druchte 
drijftol gyseltap droogvallen druchfale 
drijfzand drieuwsaun ; sukkel- droogzolder druchseeuwder 

saun droogzwemmen druchswomme 
drijven drieuwe droom dreum 
drijver drieuwer droombeeld dreumbeeld 
drilboor drilbeur droomgezicht feurgelaat 
drillen drilIe droop slonger 
dringen dringe drop drap 
dringend dringend droppel drup 
drinkbaar drinkber dropwater drapwatter 
drinkbak drinkbak druif drUf 
drinkbeker drinkbeker; kroes druilend hangerich 
drinken drinke; drinken druilerig mattich 
drinker drinker druipen druppe 
drinkwater drinkwatter; rynwat- druipnat dongtrochwiet; drup-

ter trochwiet; kletstroch-
droef druef wiet; kwatstrochwiet; 
droefenis druefenis; treurnis streeuwnttrochwiet; 
droefgeestig druefgeesti ch; manke- trochwiet 

lyk druipneus drupneus 
droefgeestigheid mankelykens druipstaartend sluchstetsjend 
droesem drieuwze; sa] druipsteen drupstien 
droevig aümhetsich; druef; drui sen drieuwzje 

druevich drui ven boom druvebaim 
droge drugge druivensap druvesap 
drogen drugje druivensuiker druvesukker 
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druk drok; druk ; ruer ich; duinpieper graaffieuwl 
smeurdrok; tjoterich duintop dunrop 

drukfout drukfaut duinwater dunwatter 
drukken drukke duinwilg krupriizen; riizen 
drukkend swuel duinzand dunsaLIn 
dru kker drukker dui ster tjoster 
drukkerij drukkeree duisterheid tjosterheid 
drukknoop drukkneup duisternis tjosterni s 
drukletter drukJatter duit duit 
drukte drokte; opwi ining Duits Duts 
druktemaker brany; droktemoker Duitser Dutser 
drukwerk drukwerk Duitsland Dutslaun 
dru m drum dui vel duvel; knaster 
dru mmen drumme duivels duvels; kugel s 
drummer drummer dui vel stoej ager hansjemeknecht 
drumstel drumstel duivenei deeuweooi 
druppel drup duivenhok deeuweheuk 
druppelen druppe duivennest deeuwenast 
druppels druppels duiventil deeuweheuk 
druppen druppe duizelen dieuwzelje 
dubbel dubbel duizelig dieuwzelich 
dubbelganger dubbelgonger duizend dieuwzend 
dubbeltje du vveltjen duizendblad dieuwzendbled 
dubbelzinnig dubbelsinnich duizenderlei dieuwzendlei 
duchten duchte; freze duizendpoot dieuwzendruet 
duchtig wakker dukaat dukaat 
duf bedompt dukdalf dukdalf 
duffel doffel; kroldoffel dulden dulde 
duffels doffels dun tin ; yl 
duidelijk dudlik durabel juerabel 
duiden tjotte duren durje 
duif deeuw durf lef 
duig stove durven deure 
du ik duk dus dus 
duikboot dukbeut dutje sluchjen 
duikelen buttelje dutten dommelje; slugje 
duiken dukke duur duer; juer; juerabel 
du iker dukker duurkoop juerkaip 
duikerklok dukkersklak duurte juerte 
duikerpak dukkerspak duurzaam hecht 
duikersluis dukkerss li euws duw deeuw; staat; stomp 
duim hinge; luzeknyper; duwen deeuwe; fokse; state; 

pootleker; tome stompe 
dui mstok ptingschail ; toom- duwslede scheeuwsl i ide 

stook dwaallicht dwaaljiet 
dui n dun dwaal weg dwylwooi 
duinaardappel duniepel dwaas dwaas; eeuwnfer-
dui ndoorn hagedoren staun ; eeuwn wys; 
duinpad dunpaid hai lwys; hai lwysling; 
duinpan dunhoolte mal 
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dwaasheid dwaasheid; eeuwnfer- edel edel; evel s 
staun ; hailwyzens; edelman edelman 
mallichheid edelmoedig edelmuedich 

dwalen dwale; dwylje; edelsteen edelsti en 
strunne; warje edik et ik 

dwaler dwylder eed eed 
dwaling mi staast eelt yl 
dwang twang een In 

dwangmiddel twangmiddel één ien 
dwarrelen dwarrelje; twerje eenakter ienakter 
dwarreling dwarrel eend eeuwnefieuwl 
dwars dwas eendekroos eeuwnekreus; kreus 
dwarsbalk dwasbaalke eendenei eeuwneooi 
dwarsdrijven dwasdrieuwe; dwas- eendenkooi eeuwnekeu 

bongelje eendenkuiken eeuwnepyk 
dwarsdrijver dwasbongel ; dwas- eenden nest eeuwnenast 

dri euwer eendracht iendracht 
dwarsdrij verij dwasdrieuweree eendrachtig iendrachtich 
dwarstluit dwastleut eendvogel eeuwnefieuwl 
dwarshout dwasheeuwt eenendertigen ien-en-dötigje 
dwarshuis dwashus eenheid ienheid 
dwarskop dwaskap; dwaskont eenjarig ienjierich 
dwaze dwaas; hailwysling eenkennig ynkinnich 
dweepziek dweepsiek eenling ienling 
dweil dweil een lopend ienber; laask 
dweilen dweilje eenmaal ienkeer 
dwepen dwepe eenpits ienpits 
dweper dweper eenpitter ienpitter 
dwerg dwerch eens ienkeer; ien s; iense; 
dwingeland twingnagel 'reis 
dwingelandij twingeree éénschijfsblok ienschieuwsblak 
dwingen twinge eensgezind iensgesind 
dwingerig twingerich eenspan ienspan 
dwingerij twingeree eenstemmig ienstimmich 
dynamiet dynamyt eentonig ienteunich 
dynamo dynamo eenvoud ienfaud 

eenvoudig ienfaudich ; sjocht-
eau de cologne ongelswatter wooi 
eb êve eenzaam ienlik; ien sum 
ebben êvje eenzaamheid ienlikheid; ien sum-
ebbenhout ebbenheeuwt heid 
ebbenhouten ebbenheeuwten eenzelvig ienselvich 
echo echo eenzijdig iensydich 
echt echt eer eer; eerder; glory; lof 
echtbreken treeuwbrakke eerbaar eerber 
echtbreker treeu wbrakker eerbetoon eerbeteun 
echten echt je eerbewijs eerbewys 
echtgenoot man eerbied eerbied 
echtgenote wyf eerbiedig eerbiedich 
eczeem ekseem eerbiedigen eerbiedigje 
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eerdaags aistdeis eikel ekkel 
eerder eerder eikenblad ekebled 
eergevoel eergeruel eikenboom eek; ekebaim 
eergierig eergerrich eikenhout ekenheeuwt 
eergisteren eerjister eikenhouten ekenh eeu wten 
eerlijk eerlik eiland eilaun 
eerlijkheid eerli kens eilander eilander 
eerst aist eindbesluit ieuwnbeslut 
eerstdaags aistdeis einde leuwn 
eertijds eertiids; feurhanne eindexamen ieuwneksamen 
eervol eerfol eindig ieuwnich 
eerzaam eersum eindigen ieuwnigje 
eerzucht eersucht eindje ieuwntjen 
eerzuchtig eersuchtich eindzang slatsang 
eetaardappel iitiepel eirond ooireeuwn 
eeuw eeuw elS aisk 
eeuwfeest eeuwfeest eisen aiskje; fergje 
eeuwig eeuwich eivol ooifol 
eeuwigheid eeuwichheid eivormig ooiformich 
effen effen ; flak ; sjocht eiwit ooiwyt 
effenen sjochtje ekster ekster 
eg eid el jallen 
egaal egaal elasticiteit rek 
egaliseren egaliseerje elastiek elastyk 
egel stykelswyn ; ychel elastieken elastyken 
egge eid elasti sch rekber 
eggen eidje electrici tei t elektrysyteit 
egger neukerbeur electrisch elektrys 
ei ooi; ooi sikje elegant elegant 
eierdooier ooideer element elemint 
eierdop ooidap elf alve 
eierdopje lokjen; ooidap elfde alfte 
eierrekje ooirak elger jalger 
eierschaal ooidap elite elyte 

"-
eigen hiem; ooin elk elk 
eigenaar ooiner elkaar meeuwr 
eigenaardig eigenaardich; nuver; elkander meeuwr 

pytertieuwlik; singe- elleboog eermtakke 
lier ellende ellende 

eigenaardigheid eigenaardichheid ellendig ellendich 
eigenbelang ooinbelang ellenstok jallenstook 
eigendom ooindom els els 
eigengemaakt ooinmöked elzenboom els; elzebaim 
eigenheimer barger elzenhout elzeheeuwt 
eigenlijk eigentlik email emalje 
eigenschap eigenschap emaille emalje 
eigenwijs ooinwys emigrant emygrant 
eigenwijsheid ooinwyzens eilllgreren emygreerje 
eigenzinnig ooinsinnich ; sinnich emmer omer; omerfol 
eik eek emmer zei I emmerseil 



-
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employeren ymplejeerje erfgoed erfgued 
en en erfoom erfeume 
endeldarm bakterm erfpacht erfpacht 
energie krii ch erfrecht erfjocht 
energiek kriegel erfs tuk erfs tok 
engel ingel erfta nte erfmutjen 
Engeland lngelaun erfzonde erfseeuwne 
Engelandvaarder Ingelaunförder erg beus; byster ; danich; 
Engels Ingels erch; ferhipt ; nuver; 
Engelsman lngelsman slim 
enIg ienichst ergens eurne 
enige guen; ienige; sommi- ergeren ergerJe 

ge ergerlij k erger lik 
enlgszlIJ s wat ergernis ergernis; ergewaasje 
enkel ankel ; in keld erheen derhanne 
enkele guen; ienige enn deryn 
enkeling inkeling en s 'reis 
enkelspel inkelspil erkennen erkinne 
enkelvoud inkelfaud erkenning erkinning 
enorm enorm erkentelijk erkintlik 
enten int je erker erker 
enter inter ermee dermooi 
enteren interje erna dernooi 
enterhaak interhaik ernaar dernooi 
enveloppe kefat ernaast dernooist 
er der ernst ernst; ynmued 
eraan deroon ernstig ernstich 
erachter derafter erom derom 
eraf deroof eronder dereeuwnder 
erbarmelijk airmhetsich erop derop 
erbarmen erbarmen; erbarmje; erover derieuwr 

omtferming ertegen dertjin 
erbarrlling erbarmen; omtfer- ertoe dertà 

ming erts erts 
erbij derby ertussen dertwisken 
erdoor dertroch ertussendoor twiskentroch 
ere eer eruÜ derut 
erebaantje erebaantjen ervan derfan 
ereburger ereborger ervandaan derwooi 
ereruenst eretjinst ervaren beruft 
erelid erelid erven erve; erven 
eren eerje ervoor derfeur 
erf hiem erwt aits 
erfdeel erfdeel erwtensoep snert 
erfelijk erflik es esk 
erfelijkheid ertlikheid eskimo eskymo 
erfenis erfenis; nooilieten- esp esp 

schap essenboom esk 
erfgenaam erfgenaam estrik estrik 
erfgenamen erven estrikken estrikken 



• 
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etalage etalaazje; winkelglê- fabel fabel 
zen fabriceren fabryseerje 

eten frette ; iite; ii ten fabriek febryk 
etenstijd iiten stiid fabri kaat fabrykaat 
etensuur iitenstiid fabrikant fabrykant 
eter iiter faeca liën hûsjesgûed 
ether eter fai lliet fall yt 
etiket etyket fakkel fakkel 
etmaal etmel fakkeloptocht fakkeloptach t 
ets ets fa mjliaar gemiensum 
etsen et se fa milie femylje; laach 
etser etser fa miliefeest femyljefeest 
etter etter; mateelje fa mil iegraf femyljegraf 
etteren etterje familielid femyljelid 
euvel euvel familienaam fan 
euvelmoed euvelmûed familiewapen femyljewapen 
evangelie evangely fanaal fj ûerbeken 
evangelisati e evangelysaasje fanfare fa nfare 
evangel iseren evangel yseerje fanfarekorps fanfaremesyk 
evangelist evangeli st fantaseren fantaseerje 
even effen; even; even; ge- fantasie fantasy 

lyke fa tsoen fetsûen 
evenaar evenaar fatsoeneren ophinunelje 
evenals as ; gelyk; lyk; so fa tsoenlijk fetsûenlik; netjes 
evenaren bynooi favus stee 
evenbeeld evenbeeld fazant fesant 
evenknie gelykens fazantenhaan fesantehone 
evenredig evenredich februari febrewarri s 
evenredigheid evenredichheid fecaliën poep; streeuwnt 
eventjes efkes; eventjes federati e federaasje 
evenwicht evenwicht fee fee 
evenwichtig evenwichtich feeks fekke; hellefeech; 
Evert Evert ielsfal 
exaltatie opwiinjng feest fees t 
examen eksamen feestavond feestjaune 
examinator eksamynator fees tdag feestdei 
examineren eksamyneerje feestelijk fees tlik 
excercitie eksersytsje fees telijkheid feestiikheid 
exemplaar eksemplaar feesten feestje 
exerceren ekserseerje fees tlied feestli et 
exodus ûttacht feestmaal feestmiel 
exploderen omtploffe fees tvieren feestfiere; feestje 
explosie omtploffin g feit feit 
export ûtruer feitelijk fei tlik 
ezel ezel fel fel; rul 
ezelin ezelin felheid fûllens 
ezelsoor ezelsair fe licitatie fylsetaasje 
ezelsveulen ezelsföle fe liciteren fylsetere; gelokwinsk-

Je 
faam faam fierljeppen fi erjeppe 



fiets 702 

fiets fyts flemen flieme 
fietsen fytse flemer fliemer 
fietsen man fytsemoker flemerig fliem sk 
fietser fyt ser fl emerij fli emeree 
fietshersteller fytsemoker fl es bottel ; fl es 
fietspad fytspaid fl essenmelk fl essemulke 
fiet spomp fytspomp fl essenrek flesserak 
figuur feguer fl eur fleur 
fi guurlijk feguerlik fl eurig fl eurich 
figuurnaad pestjuersnaad flikflooi en flikflooie 
figuurzaag feguersaach flikflooier flikflooier 
fijn fein ; fyn fl i kfl ooi er ij flikflooieree 
fijnmaken fynmetje flikje flikjen 
fijnmalen fynmole flikken flikke ; lappe 
fijnwrijven fynwrieuwe flikker flikker 
fijt fyt flikkeren flikkerje 
fiks fiks; wakker flikkerin g flikkerin g 
film film flikkerlicht flikkerjiet 
filmen filmje flink fiks ; flink ; wakker 
filter filter flit s flits 
filteren filterje flit sen flitse 
filtreren filtreerje flodderen flodderje 
financieel fynansjeel floers flies; flues 
financiën fenan sjes flonkeren pinkje 
firma firma floreren floreerje 
fit fit fluctuatie schommeling 
fitter fitter fluim rachel 
fitting fitting flui steren flusterje 
fladderen bjokken je; fladderje; flui stering fluster 

fleugelje fluit fleut 
flakkeren flakkerje fluiten fleutje 
flambouw fakkel fluitenkruid fleutekrieuwd; piipe-
flanel flanel stolen ; piipkrieuwd 
flanellen flanellen fluiti st fl eutspylder 
flaneren flaneerje; streekje fluitketel fleuttjattel 
flank flank fluitspeler fl eutspylder 
flankeren flankeerje fluweel fl ewiel 
flap flap fluweelachtig fl ewielich 
flaphoed flaphued fluwelen flewielen 
flapoor flapair fluwelig flewielich 
flappen flappe foedraal sIM 
flapuit flaput foei fee 
flard floze; fnidde foeilelijk speelilk 
flat flat foeteren foeterje 
flater fl ater fok fak ; fakke 
flatgebouw flat ; fl atgebeeuw fokken fakke 
flatwoning fl at fokkenmast fakkemast 
flau w fl au fokkenschoot fakkescheut 
flauwheid fl auwens fokken val fakkefal 
flauwte fl aute fokker fakker 



703 ganzenvoer 

fokkerij fakkeree frommelen frommelje 
foksel faksbool front front 
foks tier fakbole frontje ieuwrhjmdjen 
fokvee fakfee Fryslan Frieslaun 
folder folder fuik ruk 
folteren folterje; martelje functie funksje 
fol tering foltering ; marteling Functioneren funksjen eerje 
fonds fons fundament fonnemint 
fondsdokter fonsdakter fundatie fundaasje 
Fonkelen fonkelje funderen fundeerje 
Fonkelnieuw fonkelnagelnee funest ferdorflik 
fontein fontein fut bait ; fuit ; gale 
Fooi feu 
Fooitje feut jen gaaf geef 
fopei malkersnast gaafheid gevens; helens 
fopspeen dat jen; spyn ; suger ; gaan gain 

suuch ; suuchdatjen gaap gop 
formeerder schepper gaar gair 
formeren scheppe gaas gaas 
fors fors; ruech gaffel gaffel 
for tuin fertun gaffelzeil gaffelseil 
fossiel ferstiening gage gaazje 
foto foto; kyk gal gale 
fotograaf fotograaf galappel galenut 
fotograferen fotografeerje galblaas galebiaas 
fototoestel fototostel galerij kraak 
fout faut; flater galg gaalch 
fraai fraai galjoen galjuen 
frak frakjen galjoot galjeut 
framboos framboos gallig galicb 
fra nje freen je; toopfreen je galligheid galicbheid ; schiepga-
frank frank Ie 
Frankrijk Frankryk galm galm 
Frans Frauns galmen galmje 
Fransman Fraunsman galmgat galmgat 
fra ts frats galnoot galen ut 
fra tsen flatsen; gritsen ; kUe- galop galop 

ren galopperen fjeeuwrje; galopeerje 
fregat fregat galsteen galestien 
fregatvogel fregatfieuwl galziekte galichbeid 
fret fret gammel gammel 
friemelen frymelje; fymelje; tis- gang fes; gong 

pelje gangboord gongbues 
Fries Fries; Friesk gangdeur gongsdaar 
Friesland Frieslaun gangreen kaudfjuer 
Friezin Friezin gans goos 
frikadel frykadel ganzenbout gozebeeuwt 
fr is fris; kuel ganzenei gozeooi 
friseerijzer kroltang ganzenveer gozefeer 
fr iseertang kroltang ganzenvoet melt 
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gapen gapJe gebloemd blomed 
gaper goper gebod gebod 
gaperig gapperich geboomte gebaimte 
garage geraazje geboorte gebeurte 
garanderen garandeerje geboortecijfer gebeurtesyfer 
garantie geransje geboortegron d gebeurtegreeu wn 
gareel bage; sylbage geboortejaar gebeurtejier 
garen gairje; jen geboortewee wee 
garenklosje traalder geboren gebeuren 
garnaal kenaat gebouw gebeeuw; pand 
garnalen peller kenaatdoper gebrek euvel; gebrek; man-
garnalen visser kenatefisker kernin t 
garnalenzegen kenaatsegen gebrekkig gebrekkich; knoffe-
garstig trang lich 
garve schove gebruik gebruk 
gas gas gebruikelijk gebrukJik 
gasfitter fitter gebruiken bezigje; brukke; ree; 
gaskachel gaskachel ymplejeerje 
gasmeter gasmeter gebruiker gebrukker 
gasolie gasulje gebulder gebeer; geklonder 
gasstel gasstel gedaan dien; diend 
gast gast gedaante bestek; gedaante 
gastenkamer gastekomer gedachte gedachte 
gastheer gastheer gedachtenis gedachtenis 
gastmaal gastebad; gastmiel gedeelte deel; gedeelte 
gastvrij gastfree gedender gedinder 
gastvrijheid gastfreeheid gedenkdag gedach tenisdei 
gastvrouw gastfreeuw gedenksteen gedachtenisstien 
gat eers; gat; kieuwle gedicht gedicht 
gauw gau gedichtje fersjen; rympjen 
gave gave; gift ; j ifte gedierte gedierte 
gazen gazen gedijen beteje; tiere 
ge- ge- gedoe gedoch; gedwaante 
gebaar gebaar gedonder gedonder 
gebaard bezzich gedrag gedrach 
gebabbel gerabbel; gereutel gedragen gedrage 
gebak gebak gedrang gedrang 
gebakje taart jen gedrongen dumtjen; kotsknovich 
gebazel gejeuzel; lulderee gedruis gespus 
gebed gebed geduld geduld 
gebeente gebiente geduldig geduldich 
gebergte geberchte gedurig gedieuwrich 
gebeuren feurfa le; gebore; ge- gedwee gedwee; mak; mooi-

bOren gaind 
gebeurtenis feurfaa l; gebOren gedwongen krampachtich 
gebeuzel gejeuzel; lulderee geel geel 
gebied gebiet geelgieterij geeljotteree 
gebieden gebiede; ji tte geelgors geelfieuwl 
gebieder gebieder geelkoper geelkeuper 
gebit gebit geelzucht geelsucht 

-
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geen gin gekkenhui s gekkehu 
geep geep gekkenpraat gekkepraat 
geepbek geepbek gekkenwerk gekkewerk 
geest dunatter; geest geklaag geklei; krimmenaas-
geestelijk geestlik jes 
geestig geestich geklets gejeuzel; geklets 
geestkracht bait ; kriich geknoei gedros 
geestverschijning gespinst geknutsel genyfel 
geeuw gop gekrakeel stryderee 
geeuwhonger geefhun ger gekreun gestin 
geëxalteerdheid opwllnmg gekriel grymel 
gegrinnik gen akker gekrijt gekryt 
gehaaid gehaaid gekrioel gewymel; grymel 
gehaast gefjai ; jachtich gekruld krollich 
gehakt gehak gekwebbel gerabbel 
gehaktbal gehakbal gelach gelaak 
gehalte gehalte gelag gelach 
geheel alheel ; geheel; gnos; gelagkamer gelachkomer 

stek gelasten jitte; opdrage 
geheelonthouder geheelomthauder geld jild; sinteraasje; splint 
geheim geheim; geheim geldbuidel pong 
geheimenis geheimenis gelden jilde 
geheimzinnig geheimsinnich; muk- geldig jildich 

kerje geldkist jildkist 
gehemelte ferhemelte; gehemelte geldmiddelen sinteraasje 
geheugen geheugen geldstuk jildstok 
gehoor geheur geldverkwisting jildfergriemeree 
gehoorzaam geheursaam geldverspilling jildfergriemeree 
gehoorzamen geheursaamje geleden ferlyn ; lind 
gehuil gebeer geleerd geleers(d) 
gel gei geleerde geleersde 
gei l geil gelegen gelegen 
geilen geilje gelegenheid gelegentheid 
geilheid geilens gelegenheidsgedicht gelegen theidsgedich t 
geï n fecteerd omtstiike( d) gèlei sjelei 
geiser geiser geleiden geleide 
geit geit geleuter gejeuzel; lulderee 
geitenbok geitebok gelig gelich 
geitenkaas geitetjii s gelijk gelyk 
geitenmelk geitemulke gelijke gelykens 
geitouw gei I yn ; gei teeu w gelijkenis gelykeni s 
gejaagd jachtich gelijkheid gelykheid 
gejammer gejammer; gekryt gelijkvormig gelykformich ; unny-
gejeremieer krimmenaasjes form 
gek dwaas; gek; mal geloei gebeer 
gekakel gekaikel gelofte gelofte 
gekarteld uttakt geloof geleuf; leeuwen 
gekheid gekheid; gekjeie; mal- geloofsbelijdenis geleufsbelydenis 

jeie; mallichheid geloofsbrieven geleufs brieven 
gekibbel stryderee geloofwaardig oonnimlik 



geloven 706 

geloven geleuve; leeuwe genezen batter; geneze; heelje 
gelovig geleuvich; leeuwich genezing batterschap; genezing 
geluid gel ut; klank; lieuwd; genieperig genypich 

Ion geniepig genypich 
geluiddicht gelutticht genies geprust 
geluk ferrun ; gelok genieten geniete 
gelukken gelokke genoeg genooch; nuegje; oof-
gelukkig gelokkich dwaande 
geluksdag geloksdei genoegen genuegen; nocht ; 
gelukskind geloksben nuegje 
gelukwens gelokwinsk genoeglijk genuechli k; noflik 
gelukwensen gelokwinskje genoeglijkheid noflikens 
gelul lulderee genoot geneut 
gemaal gemaal genootschap geneutschap 
gemak gemak; geryf genot genat 
gemakkelijk makkelik gepeins prakkesaasje 
gemanierdheid fetsuen gepest pesteree 
gember gember gepeupel reeuw 
gemberkoek gemberkueke gepoch gotspraak; opsnejeree; 
gemeen gemien; trochtraped opsprakkeree 
gemeenheid gemienens; gemie- geprikkeldheid stykelichheid 

nichheid gepronk pronkeree 
gemeenschap gemienschap; mien- geraamte bonkerak; geraamte 

schip geraas geklonder; geraas 
gemeenschappelijk gemienschaplik gerafeld fnidderich 
gemeente gemeente gerak gerak 
gemeen tebestu ur gemeen tebestj uer geranium granyum 
gemeentehuis gemeentehus geratel gereutel 
gemeenteraad gemeenteried gerecht gejocht ; gejocht 
gemeenzaam gemiensum gerechtelijk gejochtlik 
gemelijk brodsk; sikkeneurich gerech ti gh ei d gejochtichheid 
gemenigheid gemienichheid gerechtshof gejochtshof 
gemijmer mymer gereed ree; risselefeerje 
gemis gemis gereedkomen klairkomme 
gemoed gemued; mued gereedmaken klairmetje 
gemoedelijk gemuedlik gereedschap ark; gereedschap; 
gemoedsrust gemuedsrast ylyaanstook; reeuw 
gemors gedros gereedstaan klairstain 
genade genade gereformeerd griffermeerd 
genadeslag genadeslach geregeld geregeld 
genadig genadich gereis gereis 
gênant beschomsum gereken gerakken 
gene gien gerief geryf 
genegen genegen; togedien gerieflijk geryflik 
genegenheid genegenheid gerieven geriive 
generaal generaal gerijmel rymeleree 
generale genera le gerimpeld ferryfeld; rimpelich; 
generatie generaasje; laach ronfelich; ryfelich 
generator generator geringschattend schamper 
geneugte genuegen; nocht geroddel gerach; racheree 
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gerol gerool gestippeld stipped 
gerst gest gestommel gestommel 
gerstekorrel stii ch gestook opsteukeree 
geruch t gerucht; gespus gestreept streped 
geruis geri euws gesuis gesieuws 
gerui t rutterd getal getal 
geru t gerast getalm gehanbak 
geruststellen geraststelle getand uttakt 
geruststel I i ng geraststelling geti er getier 
gesabbel gesoof getijde tee 
geschenk geschink; presi nt getreiter pesteree 
geschieden gebore getreuzel gehanbak 
geschiedeni s geschiidenis getrippel getaink 
gesch i edeni sboek gesch i idenisbuek getrouw treeuw 
geschikt geschikt getuige geruge 
geschreeuw gebeer; geschreeuw getuigen getuge; tjuge 
geschrei gekryt getuigenis getugenis; tj ugenis 
geschrift geschrift getu igschrift geruchschri ft 
geschrijf geschrieuw getwist stryderee 
geschubd schubbich geul geul ; ril ; slin k 
geschuifel gefrossel geur geur ; lucht; reuk; 
gesel gysel swietreuk 
geselen gyselje geuren geure 
gesjouw gesjeeuw geurig geurich; kri euwdich 
geslacht geslacht; laach; sekse; geus geus 

taim geuzenvlag geuzetlage 
ges lachtelijk geslachtlik gevaar gefaar 
gesleep getooi gevaarlij k gefaarlik; nuedlik 
ges lepen gledderich; leus; gevaarte gefaarte 

slieuw; sluchslieuw geval gefal; sas 
ges lepenheid leuzens; slieuwens gevangene gefangene 
gesnap gerabbel gevangenis gefangeni s; gefang 
gesnater gereutel gevat snedich 
gesnoef opsnejeree; opsprak- gevecht gefecht 

keree gevel gevel 
gesp gesp gevelsteen gevelsti en 
gespen gespje geven jaan; schinke 
gespierd spieri ch gevlekt plakked 
gesprek gesprek gevlieg gefjai 
gespuis reeuw gevoel gemel 
gestaag stadich gevoelig gemelich 
gestadig stadich gevogelte fi euwlefolk 
gesta lte bestek; gestalte; gevolg gefolch 

postjuer gewaad gewaad 
gesteen gestin gewaagd gewaigd 
gesteente gesti ente gewaarworden fernimme; gewaar-
gestel gestel wezze 
gesteldheid gestel; stait gewaarwording gewaarwezzmg 
gesteun gestin gewas gewas 
gesti cht gesticht gewauwel gewauwel 



geweeklaag 708 

geweeklaag geween gez ing gesjong 
geween gekryt; geween gezond seeuwn 
geweer geweer gezondheid seeuwnens 
geweI gewei gezouten sauten 
geweld geweld gezuig gesuuch 
geweldi g geweldich gezwel swuelm 
gewelf ferwu lf(t) gezwoeg geswUech 
gewemel gewymel ; grymel gids gids 
gewest gewest giechelen gn yslaakje; gybelje; 
geweten geweten gychelje 
gewetenloos geweten leus giek gyk 
gewetensbezwaar geweten sbeswi er gier gier; j6re 
gewetenswroeging wrueging gierbak j6rebak 
gewicht jokkel ; gewicht; gieren giere; j6rje 

kl akswicht ; wicht gierig gerrich ; gytsich; 
gewichtig gewichtich knypsk; krinterich 
gewiekst gehaaid; gewykst gierkuil j6regat 
gewi llig gewill ich gierput j6regat 
gewIn gewi n gierzwaluw tongerswaalje; tuere-
gewIs WIS swaalje 
gewoon geweun ; sjochtwooi gieten jotte 
gewoonlijk geweunliks; troch- gieter gieter 

gains gieterij jotteree 
gewoonte geweunte; sede gietijzer jotiizder 
gewoonterecht geweuntejocht gietsel jotsel 
gewoonweg geweun wooi ; sjoch t- gietvorm jotform 

wooi gifgas gifgas 
gewricht gewricht gift gift; schinking 
gewriemel gewymel giftig fergiftich ; giftich 
gewrijf gewn euw gijpen gypse 
gezag gesach gil beer; gil ; schreeuw 
gezang gesang; gesjong; gillen schreeuwe 

sjongeree gi nnegappen guzegapje; gyzje 
gezangboek gesangbuek gips gips 
gezanik geaimel; gemaal; gipsen gipsen 

geseur gireren gyreerJe 
gezant gesant gIro gyro 
gezantschap gesantschap gironummer gyronommer 
gezegde sechjen; sprukjen girorekening gyrorakken 
gezel fooint ; knecht gissen gisse 
gezellig gesellich; smuk gist gest 
gezelligheid gesellichheid gisten gestje 
gezelschap gesel schap; selschap gisteravond ji sterjaune; tjaune 
gezeul getoai gisteren jister 
gezeur geaimel ; gemaal; gistermiddag jistermidde 

geseur gistermorgen jisterm6ne 
gezicht feurgelaat ; gesicht ; gisternacht jisternacht 

snots gisterochtend jisterm6ne 
gezichtseinder kim git git 
gezIn gesm gitaar gytaar 



709 golfslag 

gitzwart gitswets gniffelen gniffelje 
glad gled ; gledderich ; god gad 

gleddich God God 
gladachtig gleddich goddank goddank 
gladheid gleddens goddelijk godlik 
gladiool gladyool goddeloos godleus 
gladstrijken gledstryke goddeloze goddeleuze 
gladweg gledwooi godgans gaunselik; godgaunsk 
gladwrijven gledwrieuwe godganselijk gaun selik; godgaunsk 
glans blink; glauns; glim godheid gad; godheid 
glanszijde satyn godin geudin 
glanzen glarje; glaunzje; gly- godloos godleus 

merJe godsdienst godstjinst 
glanzig glaunzich godsdienstig godstjinstich 
glas gles godshuis godshus 
glasgordijn glesduek godsoordeel godseurdeel 
glashout kalf goed gued; güje 
glaswerk degelgued; degelspil goedaardig guedich 
glazenwasser blenebyter goeddoen gueddwaan 
glazig gleizich goeddunken guedtinke 
glazuur glasuer goedemorgen gemargen; margen 
glee glier goedenacht genacht; nacht 
gleuf gleuf goedenavond navend 
glibberig glibberich; glysterich goedendag dach ; gedach 
glijden gliide; sliere; slierkje goederen boot frachtbeut 
glimlach glim; glimk; glimlaak goederen trei n frachttrein 
glimlachen glimkje; glimlaakje goederen vervoer frachtferfLier 
glimmen glaunzje; glimme goederen wagen frachtwooin 
glimmeren glymerje goedgeefs güedjeeuwsk 
glimp glimp goedgeefsheid guedjeeuwskens 
glimworm glimwerm goedhartig guedich 
glinster glinster goedheid guedens; guedheid 
glinsteren blikkerje; glinsterje goedig guedich 
glinstering glinster g~digheid guedichheid 
glippen glippe; gluppe; ratse goedkeuren guedseze; guedkeure 
globe globe goedkeuring güedkeuring 
gloed glued; jeeuwn goedkoop guedkaip 
gloednieuw fonkelnagelnee; goedkoopheid guedkaipte 

gluednee goedkoopte guedkaipte 
gloeien gleuje goedlachs guedlaaks 
gloeiend Jeeuwn goedleggen guedleze 
gloeierig gleuerich goedmaken guedmetje 
gloeiing jeeuwnens goedpraten guedprate 
gloeilamp gleulamp goedschiks guedschiks 
glorie glory goedvinden guedfiine; guedfiinen 
gluipen gluppe gok gok 
gluiper(d) gluppert gokken gokke 
gluiperig glupperich gokker gokker 
gluren gleskje; gnuskje golf golf; wêch 
glycerine glyseryne golfslag golfslach 
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golfspel golf grafkuil grafki euwle 
golven golvje grafschri ft grafschri ft 
gom gom grafsteen grafs tien 
gommen gomme gram gram 
gondel gondel grammatica spraakkonst 
gong gong grammofoon grammefoon 
gongslag gongslach grammofoonplaat grammefoonplait 
gonzen gonzJe; Jl ezJe granaat grenaat 
goochelen guchelje graniet grenyt 
goochem goochem granieten grenyten 
gooien gooie; srnyte grap klucht; pots 
goor goor grappenmaker bies; grappem6ker; 
goot beegeut ; geut kemyk; maljan 
gootgat geutsgat grappig fermaaklik; grappich; 
gootsteen gutsti en lummjch 
gootwater geutswatter gras g6s 
gordel knettel; mi lbjaun grasdrogerij g6sdruggeree 
gordijn gedyn gras land g6slaun 
gording garnng grasmaaien g6smooie 
gors kwelder grasmaaier g6smooier 
gort gort ; groot graspieper graaffi euwl 
gortenbrij grotenbree grasveld g6sfjild 
gortenpap grotenbree graszaad g6ssied 
gortmeel grotenmal grati e graasje 
gortpap supengrotenbree grati s fergeeuws; niks 
gortwater grootwatter grauw grau; schier; snau 
goteling geutling grauwachtig grauwich 
goud geeuwd grauwen grauwe 
gouden geeuwden grauwheid grauwens 
goudgeel geeuwdgeel grauwig grauwich 
goudmijn geeuwdmyn graveerstift graveerstift 
goudplevier totterik; wylster graven grave 
goudsbloem geeuwdjeblom graver graver 
goudsmid geeuwdsmid graveren graveerJe 
goudvis geeuwdfisk graverij graveree 
graad graad gravin gravin 
graaf graaf grazen gr6zje 
graafschap graafschap greep greep 
graag graach grendel schatel 
graagte graachte grendelen schatelje 
graaien graaie; griffelje grens grin s 
graan graan ; kuern grensrechter grinsjochter 
graanschuur kuernschun grenzen grinze 
graanzolder graanseeuwder greppel gruppel 
graat bien; fiskbien; graat greppelen gruppelje 
grabbelen griffelje gretig gretich 
gracht gracht grief grief 
graf graf; tjarked6ve; tjar- Griek Gryk 

kegruede Griekenland Grykelaun 
grafdelver daidgraver Grieks Gryks 

-
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grienderig griinderi ch groen teboer grien tebieuwr 
grienen blivje; gr ii ne groenteman grientebieuwr 
griener griinder groentesoep grientesap 
grienig griinderich groentetui n gri entetieuwn 
griep gryp groentewagen gri entewooin 
grieperig grypich groenvoer gri enflier 
griesmeel grysmal groep groep; grliep; plliech 
grieven gn eve groet grüet; grlietenis 
griezel griezel groeten grliete; grüetenis 
gri ezelig grys li k groezelig gri mmelich; gr lize-
grif grif lich; slitterich 
griffel griffel grof greeuw 
griffie griffy grofgebou wd schonkich 
griffier griffi er grom grom 
grift griffel grommen gromme 
grijns gnii s grompot yzegrim 
grijnslachen gnllze grond greeuwn 
gnJ nzen gnuze grondbeginsel greeuwnbeginsel 
grijpen fa tje; grype grondbezit greeuwnbesit 
grijs grys; schier gron d bezi ner greeuwnbesitter 
grijsachtig grysich grondgebied greeu wn gebi et 
grijzig grysich grondig greeuwnich 
grillen gritsen; klieren; nok- grondij s greeuwnys 

ken grondrecht greeuwnjocht 
grillig llimmich; typeI- grondregel greeuwnregel 

tieuwtsk; wispel- grondslag greeuwnslach 
tieuwrich grondsop dri euwze; sal 

grimas grymas grondstelling beginsel 
grimmelen grymelje grondstof greeuwnstaf 
grimmig brannytsk; grammy- grondverf greeuwnfarve 

tich; grymjch grondwater greeuwnwatter 
grimmigheid grammyt grondwerk greeuwnwerk 
gr ind grint grondwet greeuwn wet 
grinniken glizegapje; gyzje grondzee greeuwnsee 
grint grint Groningen Grins; Grjnslaun 
gri ssen rame Groninger Grin slander ; Grinzer 
groef grlief groot fliech; got 
groei greu; grlied ; weens- grootbrengen gotbringe 

dom grootgrondbezi t gotgreeuwnbesit 
groeien greuje; tiere groothandel gothaundel 
groeikracht grlied grootheid gotheid; gottens 
groeipijn wasdom grootmoeder bep 
groeizaam greusum grootsheid gretskens 
groen grien grootsheids gottichheid 
groengeel klischytengrien grootspraak bluf; gotspraak; op-
groenig grienich snejeree; 
Groenland Grienlaun opsprakkeree 
Groenlandvaarder Grienlaunförder grootspreken bluffe; opsneje; op-
groenling grienling sprakke; poche 
groente griente grootspreker opsnejer ; opsprakker ; 

Sne 
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pocher haaienvel hooi efal 
grootte gotte haak haik 
grootvader beite haakgaren haakjen 
grootzeil gotsei l haakpen haakpin 
gros gros haaks haiks 
grossier grossier haakwerk haakwerk 
grossierderij grossierderee haal haal 
grot grot haalmes haalm6s; sneem6s 
grotelui gottejued haamhout sii le 
groteluiskind gottejuedsben haan haan; hone 
groten gottejued; gotten haar har; hier; se 
grui s grus haarband hierbjaun 
grui zel gruzel haarborstel hierbassel 
grui zelen gruzelje haard hed 
grup gruep haardijzer hedii zder 
gruttenmeel groten mal haardkuil hedd6ve; iesked6ve 
grutto schries haardroger hierdruger 
gru wel grieuwel haardstede hedstee 
gruwelijk gri euwlik; grieuwsum haardvuur hedfjuer 
gruwen gryse haarhamer harhommer 
gruwzaam grieuwlik; grieuwsum haarkam hierkeum 
guit bies; gut haarknippen hierknippe 
guitig biizich ; gutti ch haarknipper hierknipper; kapper 
gul gol; guedjeeuwsk Haarlem Haarlem 
gulden geeuwne haarlemmerolie haarlemmerulje 
gulheid guedjeeuwskens haarlok loke 
gulp galp ; gulp haarpijn pynynthier 
gulpen galpje haarsnijder hierknipper; kapper 
gul weg golwooi haarspeld hierspjald 
gulzigaard fretsa k haarspit harspit 
gum gom haarwortel hierwettel 
gumml gummy haas haas 
gumnunng gummyring haasje-over bok-sta; bokjeppe 
gummislang gumm yslang haast haast; hast; suver 
gunnen gonne haasten haast je 
gunst gonst; segen haastig haasti ch 
gunstbewijs gonstbewys haat haat 
gun steling gonstling habijt habyt 
gunstig gonstich hachee hasjee 
gust gust hachelijk nuedlik 
guts galp; guts hachje hochte 
gutsen galpje; gutse hagedis hagedis 
gymnastiek gymnastyk hagedoorn hagedoren 
gynm astiseren gynm astykje hagel hagel 

hagelbui hagelbeu 
ha hà hagelen hagelje 
haag hege hageljacht hageljacht 
haagwinde tjuensterblom hagelslag hagelslach 
haai hooi hagelsteen hagelsti en 
haaientand hooietaak hagelwit hagelwyt 



• 
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hak hakke; hauk handdynamo knypkat 
hakblok hakblak handel haundel 
haken haakje handelen haundelje 
hakhout kapheeuwt handeling haundeling 
hakken hakke;kappe handelsrekenen h aundel srakken jen 
hakketakken hakketakje; hikhakje handelswaar haundelswaar 
hakketeren hakketakje; hikhakje handelwijze haundel(s)wiize 
hakleer hakleer handen haunkje 
hakmes kapmös handgauw hantjegau 
halen helje handgeld haunjild 
half hai l handgreep haungreep 
hal fbakken hailbakken handig handich ; redsum 
halfbloed hailblued handigheid handichheid; kneep 
halfbroer hailbruer handjegauw hantjegau 
halfdonker hai ltjoster handkar haunkar 
halfduister hailtjoster handlangers trawanten 
halfgaar hailgair handlichting haunlichting 
halfjaar hailjier handpeer haunpör 
halfslachtig hailslachtich handrem haunrem 
halfsleets hail slyten handschoen fin gerweeuwnt; 
halfsteek h ail steek weeuwnt 
halfsteens hailstiens handschrift haunschrift 
halfstok hail stooks handschrobber panschrover 
halftij hailtee handslag haunslach 
halfuur hailieuwre handsmering haunsmöring 
halfwas eeuwnfolweensen; handspaak haunspake 

hailbezich handtekening hauntekening 
halfwassen eeuwnfolweensen; handvat haunfat; jalt 

hailbezich ; hailween- handvatsel haunfat 
sen handvol haunfol 

halfweg hailewooi handwater haunwatter 
halfzuster hail soster handwerk hantwerk 
hals hals; nöke handwerken hantwerkje 
halsdoek das ; halsduek; nat; h_andwerksman hantwerksman 

sjaal handwijzer haunwiisder 
halster heIster handzaag haunsaach 
halte halte handzaam haunsum 
halverwege hailewooi hanenbalk honebaalke 
ham ham; scheintjen hanenkam honekeum 
hamer hommer hanenschree honestap 
hameren hommelje hanenstap honestap 
hamerslag hommerslach hanentred honestap; treedsel 
hamerstuk hommerstok hangen hingje 
hamster hamster hanger hanger 
hamsteren hamsterje hangerig hangerich; pyper-
hand ruskje; haun ; knove; wynsk 

knust hangijzer hangiizder 
handappel haunapel hangkast hangkast 
handboog sn i tsebeuch hangklok hangklak 
handdoek handuek hanglamp hanglamp 



-
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hangmat hangmat hartenaas hetsenaas 
hangoor fl apair hartenklop hetsslach 
hangplant hangpl ant hartenleed hetsseer 
hangslot hangelslat hartig hatlik 
hanteren hanteerje hartkwaa l hetskwaal 
hantering hantering hartschelp krimp 
hap hap; snap hartslag hetsslach 
haperen haperje; hekje; stak- hartwater weewatter 

ke; stUkke hartzeer hetsseer 
hapje fn auns haspel haspel 
happen happe haspelen haspelje 
happig happich hatelijk haatlik 
hard hes hatelijkheid haatlikheid 
harddraven hesdrave haten hate 
harddraver hesdraver hater hater 
harddraverij draveree; hesdraveree have have 
harden hezje; stielje haveloos haveleus; sutterich 
hardhandig heshaunich haven haven 
hardhorend hesheri ch havenen toheisterje 
hardhorig hesherich havengeld havenjild 
hardlij vig heslii vich havenmeester havenmester 
hardr ijden hesriide havenstad havensted 
hardrijder hesriider haver haver; jeeuwer 
hardrijderij hesriideree haverij haveree 
hardsteen elstien havermout havermout 
hardstenen elstienen havik havik 
hardzeilen hessiile haviksneus pappegoOieneus 
hardzei I erij hessii leree hazelaar hazemitbaim 
haren harje; seenharje hazelnoot hazenut 
harig hierich hazelnotenboom hazenutbaim 
haring herring hazelnotenstruik hazenutbaim 
harken klauwe hazenjacht hazejacht 
harkerig heeuwterich hazenlip hazelippe 
harlekijn harlekein ; koekoeks- hazenpoot je pusjes 

blom hazewind hazewiinhieuwn 
harmonica harmonika hazewindhond hazewiinhieuwn 
harmonie harmony hé heden ; hui 
harmonieus sjongeri ch hebben hawwe; hawwen 
harn as harnas hecht haft ; hecht 
harp harp hechtdraad hechttried 
harpoen harpoen hechten hechte 
harpoeneren harpoeneerje hechtheid hechtens 
harpoenier harpoenier hechting hechting 
harrewarren harrewarje; ketter- hechtkram(metje) nyt 

mint je; kibbelje; hechtsel hechting 
strydje hectare hektare 

hars has hectogram eeuwns 
harsig hassich heden heden 
hart hets hedenavond fanjauns; jaun 
harten hetsen heel heel 
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heelal heelal hei Isoldaat hei Isoldaat 
heelheid helens heilwens heil wi nsk; segen-
heem hiem wi nsk 
heemhond hiemhieuwn heil zaam heilsum 
heen hanne; heer heimelijk tomuk 
heen drij ven futdrieuwe heimpje ym pJen 
heengaan futgain ; hannegain ; heimwee eeuwn wi nnich; 

wooiga in eeuwnwinst 
heenkomen hannekommen heining schat 
heenreis hannereis heipaal heipail 
heenweg hannewooi hek hek; leen 
heenzenden futstjuere hekel hekel 
heer heer hekeldicht hekeldicht 
heerlijk fein ; heerlik hekelen hekelje 
heerlijkheid heerlikheid hekje steksdaar 
heerschap heerschap hekkel hekkel 
heerschappij heerschappee hekkensluiter hekkeslutter 
heersen heerskje heks heks 
heerser heersker heksen hekse 
hees hai s; schor heksenbezem heksebezem 
heesheid haizens heksentoer apetoer; heikeraazje 
heet jit hekserij hekseree 
heetheid jittens hel hel; schel 
heffen heffe; hiffe; hifkje hela huila 
heffing heffin g held held 
heft haft heldendaad heldedaad 
hefti g ful ; hefti ch heldenmoed heldemued 
hefti gheid fUlI ens; heftichheid helder helder; jiet 
heg hege helderheid helderheid; klairens; 
heggen sch aar hegeschier kl airte 
heibei haaibaa i heldhafti g heldhaftich 
heiblok heiblak heldin heldin 
heiboender heidebiender helemaal alheel; helendal 
heibrand heidebraun helen heelje 
heide heide helft helte 
heidebrand heidebraun helikopter helykopter 
heidegrond hei degreeu wn hellewagen hailewooin 
heiden heiden helleveeg fekke; hellefeech; 
heidendom heidendom ielsfal 
heidens heidens hellevuur hellefjuer 
heideveld heidefj ild helling helling 
heien heie helm halm ; helm 
heigrond hei degreeu wn helmgras halm 
heiig diezich helmstok helmheeuwt 
heil heil helpen gerii ve; hilpe 
Heiland Heilaun ; Salichmöker helper hilper 
hei lig heilich hels hels 
heiligdom heilichdom helsdeur helsdaar 
heilige heilige; sint hem him 
hei Iigen heiligje hemd himd 

Se 
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hemel hemel herhalen herhelje: wierhelje 
hemels hemel s herhaling herhaling; wierhaling 
hemelsblauw hemelsblau herinneren herinnerje 
hemelsbreed hemelsbreed heri nnering herinneri ng; heugenis 
hemelvaart hemel faa rt herkauwen wierkeeuwje 
hemel vaartsdag hemel faartsdei herkauwer wierkeeuwer 
hemelwaarts heichop herkennen herkinne 
hen har ; hin ; se herkrijgen wieromkreje 
hengel hengel heroveren wieromwinne 
hengelaar hengel fi sker herrie herry; levenje 
hengelen angelje; hengelje hersenen hassens 
hengsel haunsel; hengsel; seel hersenschudding hassensschodi ng 
hengsel korf haunkuer herstel batterschap 
hengselmand haunkuer; hingsel - hersteld batter 

klier herstellen batter; boppeop; 
hengst hynst met je; opknapje 
hennep hinnep hert hert 
her her hertenkamp hertekamp 
herberg herberch; kruech ; hertog hertach 

waardshus hervinden wierfiine 
herbergen herbergje hervormd herformd 
herbergier kasteleen ; waard hervorming herforming 
herbi voor plante-iiter herwaarts heem 
herdenken betinke het it 
herdenking betinking heten hiete; jitte 
herdenkingsdag betinkingsdei hetgeen wat 
herder hueder hetgene itgiene 
herderssch uil plaats huedersschul hetzelfde itsalde 
herderstasje lappelbied hetzij itsei 
Here Here heugel hangiizder 
heremiet heremyt heugen heuge 
heremijntijd herik(en) heugenis heugenis 
herenbaai herebaai heup heupe 
herenboer herebieuwr heupbeen heupbonke 
herenfiets man juedefyts heuvel heuvel 
herenhuis herehus hevel hevel 
herfst hest; hestmjs hevelen hevelje 
herfstachtig hestich hevig rul ; heftich 
herfstaster hestaster hevigheid fullen s; heftichheid 
herfstbloem hestblom hiel hakke 
herfstdag hestdei hielstuk hakke 
herfstdraden hesttridden hier hier ; hierso 
herfstig hestich hieraan hieroon 
herfstkleur hestkleur hierachter hierafter 
herfs tmaand hestmond hierbij hierby 
herfststorm heststarm hierboven hierbope 
herfsttijd hestt iid hierdoor hiertroch 
herfstvakan tie hestfekansje hierheen heem ; hierhanne 
herfstweer hestweer hierin hieryn 
herfstwind hestwiin hiermee hiermooi 

-
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hierna hiernooi hoedendoos huededeus 
hiernaar hiernooi hoedenwinkel huedewinkel 
hiernamaals hiernooimels hoeder hueder 
hiero hierso hoedjebal pets(j)egooie 
hierom hierom hoef huef 
hieronder hiereeuwnder hoefbeslag huefbeslach 
hieru it hierut hoefdier huefdier 
hiervan hierfa n hoefijzer huefi izder 
hiervandaan hierwooi hoefslag huefslach 
hiervoor hierfeur hoefsmid huefsmid 
hierzo hierso hoefstal huefstaal 
hieuwen hieuwe hoek hen; hueke 
hieven hieuwe hoekhuis huekhus 
hij er; hy hoekig huekich 
hijgen hygje; hymje; puste hoekje hen 
hijsbalk hysbaa lke hoekkastje puntrum 
hijsblok hysblak hoeksteen huekstien 
hijsen hysje hoektand huekkii ze 
hijskraan hyskraan hoekwant huekwaun 
hij stalie wipper hoen hin 
hijstouw hysteeuw hoep huep 
hik hi k hoepel huep; huepel 
hikken hikje hoepelen huepelje 
hinder hinder hoepelrok huepelrook 
hinderen hinderje hoephout huepheeuwt 
hinderlijk hinderlik hoer huer 
hinderni s hinderni s hoerachtig hueri ch 
hinderpaal hinderpail hoeren huerkje 
hinkelblokje hinkelblak hoereren huerkje 
hinkelen hinkelje hoererij huerkeree 
hinken hinke hoerig huerich 
hinkepinken pinke hoes hoes 
hinniken hinnikje hoest hust 
hippen hippe hoesten hustje 
histori e histoOlje hoeveel hOfole 
hit kêde hoeveelheid posje; taks 
hitsen hi skje hoeveelste hOfoolste 
hitsig hitsich hoeven hueve 
hi tte jitte; jittens hoewel howal't ; scheun 
hittepuist wairmtepust hof haf; hof 
ho ho hoffelijk beleefd; hotlik 
hobbel hobbel hofhond hiemhieuwn 
hobbelaar hobbel hofhouding hofhauding 
hobbelen hobbelje hofmeester hofmester 
hobbelig hobbelich hogepriester heigepriester 
hobbelpaard hobbelhynjer hogerhand heigerhaun 
hoe ho; ho' t hogerwal heigerwaal 
hoed hued hoi hui 
hoede huede hok heuk; hok 
hoeden huedje; w3Jje hokkeling hakkeling 



ps -
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hokvast heukfast hoofdpijn pyneh61e 
hol hol; hooI hoofdroos schin 
holheid holens hoofdschudden h61eschodje 
Holland Hollaun hoofdstuk heufdstok 
Hollander Hollander hoofdzaak heufdsaak 
Hollands Hollauns hoofd zeer stee 
hollen drave hoog heich 
holsblok klomp hoogachten heichachtje 
holte hoolte hoogachting heichachting 
hom hom hoogdravend heichdravend 
hommel grysjen; iinefander ; hooghartig heichhetsich 

raidkont; swetskont ; hoogstens heichstens; heichut 
wytkont hoogte heichte 

hommeJ nest yn1pepruk hoogtepunt heichtepunt 
homp hochte; hompe; klifte; hoogtevrees heichtefrees 

knotse; tampe hoogtezon heichteson 
hompelen hompelje hooguit heichut 
hond hieuwn ; oonroonder; hoogwaterlijn fluedlyn 

wooiroonder hooi hai 
hondenbaan hieuwnebaantjen hooibroei haibreu 
hondenhok hieuwneheuk hooien eeuwngetiidje; haie 
hondenleven hieuwnelivven hooigraaf hailap; splitte 
hondennest hieuwnenast hooihark rieuw 
hondentrouw hieuwnetreeuw hooikoorts haikeurs 
hondenwacht hieuwnewacht hooiland hailaun ; mooilaun 
hondenweer hieuwneweer hooimaand haimond 
honderd hunden hooimijt haiblak; haimyt 
honderdduizend hundertdieuwzen hooioogst eeuwngetiid 
honderdste hundertste hooiopper haiapper 
honds hieuwnsk hooiraam hairaamt 
hondsdagen hieuwnsdagen hooischelf haiblak 
hondsdraf tongerblom hooischui ver tiemstook; tiem 
honen ferheune; heune; hooischuur haischun 

smaadje hooisleep tiem 
honger hunger hooisleper tiemstook 
hongerdood hungerdeud hooispade hailap; splitte 
hongeren hungerje hooitijd haüiid 
hongerig hungerich hooivak gol ; haifak 
hongerloon hungerlain hooi vork haifork 
hongersnood hungersneed hooiwagen haiwooin 
honing honlling; ympe hooizaad haisied 
honingbij iinefander hooizolder haiseeuwder 
honingraat raat hoon heun 
honk hunk hoop haipe; heup; lodze; 
honkvast hunkfast protse; stai pel; troft 
hoofd heufd; höle; peut hoopvol heupfol 
hoofdbreken höJebrakken hoor heer 
hoofdeind hölenieuwn hoorn huern 
hoofdku ssen höJekeisen; kapkêsen hoornblazer huernblazer 
hoofdman heufdman hoorn schoen huef 



• 
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hoorn touw huernteeuw huiselijk huslik 
hoorn vee huern fee huisgenoot husgeneut 
hoos heus huisgezin gesin ; husgesin 
hoosvat heusfat huishoudelijk hushaudlik 
hop hop huishouden hushauden ; hushaude 
hopelijk heupli k huishoudgeld hushaudjild 
hopeloos heupeleus huishoud ing hushauding; 
hopen haipje; heupe hushauden 
hoppen hopse huishoudschool hushaudschuele 
hor hor huishoudster hushaudster 
horen here huishuur hushier 
hor izon kim huiskabouter pikkerman 
horloge harl euzje huiskamer huskomer 
horrel horrel huiskrekel ympjen; knipteur 
horretje harretjen; hor huislook husleuk; leuk 
hort tl echtergat; flittergat; huismiddel husmiddel 

tlitterje huismiddeltje husmiddel 
horten gypse; nokke huismus mosk 
horzel brims huisnummer husnommer 
hospitaall innen hospytaallinnen huisraad husgeree 
hossen hoskje huissleutel huskooi 
hote l hotel huisvriend husfreeuwn 
hotelhouder hotelhauder huisvrouw husfreeuw 
hotelier hotelhauder huiswerk huswerk 
houden haude huiveren huverje; ri euwdboskje 
houding hauding huiverig huveri ch 
hout heeuwt huivering huver ; huvering 
houtdui f heeuwtdeeuw huiveringwekkend nairgeestich 
houten heeuwten huizen huzje 
houterig heeuwteri ch huizenbou w huzebeeuw 
houtschip heeuwtsli i per hulde hulde 
houtskool heeuwtskeul huldigen huldigje 
houtworm heeuwtwerm huldiging huldiging 
houvast haud; haudfas t hulp hilp 
houw heeuw hulpeloos hilpeleus 
houwen hakke; heeuwe hulpmiddel hilpmiddel 
hozen heuze hulpstuk hilpstok 
hui waai huls huls 
huichelachtig glupperich hulst hul st 
huichelen huchelje humeur sin 
huid hieuwd humeurig I ummi ch 
huig huch hun har 
huilebalk blifbek; gri inder hunkeren hun kerje; longerje 
huil en bli vje; gieuwle; grii - hunkering hunker 

ne; kryte; Iype huppelen hippe; huppelje 
huil erig griinderich huppen hopse 
hui s hus huren hiere; pachte 
hui sarts husdakter hurken hukkerje 
hui sbaas husbaas hut hut 
hui seigenaar husooiner huur hier 



huurauto 720 

huurauto h ierwooin ijskast yskast 
huurder hierder ijskegel jokkel; pegel; ysjok-
huurhuis hierhus kei 
huurwagen hierwooin ij skoud yskaud 
hyacint hyas int Ij sland Yslaun 
hypochonder hypekonter ij sschol schots; ysschots 
hypochondri st hypekonter ijsschots schots; ysschots 
hypotheek hypoteek ij stijd ystiid 

ij sveld ysfj ild 
ideaal ydeaal ijsvlakte ysfl akte 
idea li seren ydealyseerje ij svlet ysflet 
idee ydee ij svogel ysfieuwl 
idioom taalooin ij swater yswatter 
idioot ydyeut ij szee yssee 
ie er Ij ver Jl ver 
ieder elk; yder ijveraar iiverder 
iedereen alleman; elkenien; ij veren ii verje 

yderien Ij ven g iiverich; kri egel 
ieders yderjueds ij verigheid warberens 
iemand ien ijzel hii zel 
lep yp ij zelen hii zelje 
Iepen yperen ijzer ii zder 
iepenboom yp ijzerdraad ii zdertri ed 
iepenhout yperenheeuwt ijzeren ii zderen 
iepziekte ypsiekte ijzererts iizdererts 
Ier Ier Ijzergaren ii zderjen 
Ierland lerl aun ijzeroxyde rost 
iets iets; wat ijzersterk iizderstark 
iezegrim yzegrim ijzig iizich 
-ig -ich ik ik; ikke 
ijdel ydel ikke ikke 
ijken ykje imüeren nooidwaan 
ijker yker imker ymker 
ijkgeld ykj ild immers ommers 
ij kl oon ykjild import ynruer 
ijl yl In yn 
ijlen dwylje inademen ynazemje 
ijlend dwylsk inbegrepen ynbegrepen 
ijs ys inbijten utpyskje 
ijsbaan ysbaan inbinden ynbiine 
ijsbeer ysbeer inblazing ynjeeuwing 
ijsberen ysbere inblij ynbliid 
ijsberg ysberch inboorling ynlander 
ijsbreker ysbrakker inbraak ynbraak 
IJSCO eisko inbreken yn brakke 
ijselijk grysich; oofgryslik; inbreker ynbrakker 

yslik inbreng ynbringst 
ijsfeest ysfeest inbrengen ynbringe 
ijsgang ysgong inburgeren ynborgerje 
ijsje eisko indelen yndele 

-



• 
72 1 inroepen 

indeling yndeli ng ynkommen 
indenken yn tin ke in komst ynkomst 
indertijd yndertiid in koop ynkaip 
Indië Ynje inkopen yn kaipje 
indienen yntjinje in korten ynkotsje 
indijken yndykje inkrimpen ynkrimpe 
Ind isch Indys inkt inket 
Indones ië Ynje inkthoorn ink ethuern 
Indonesisch Indys inktpot inketsuen; inktpoot 
indopen stippe inktstel inketsuen 
indrogen yndrugje inktvis inktfisk 
indru k yndruk in kuil en yn kieuwlje 
indruksel muet inkwarti eren ynketielj e 
ineen yn lJleeuwr inladen ynlade 
ineens ynienen; pardoes; inlander yn lander 

perdut inlands ynl auns 
ineenschrompelen tàschromfelje inlassen yn laskje 
inenten ynintje inlaten ynliete 
inenting yninting inleg ynlech 
infecteren ynfekteerje inleggeld ynlech 
infectie ynfeksje inleggen yn leze 
infl uenza gryp inleiden ynleide 
influi steren ferlusterje; ynfl uster- inleider ynleider 

je; ynstykje inleiding ynleiding 
informatie tip ; yn formaasje inleveren ynleverje 
informeren ynformeerje inlichten ynli chte 
ingaan yngain inlichtingen ynli chtingen 
ingang yngong inlij sten ynli stje 
ingeven ynjaan inlopen ynrone 
ingeving ynjeeuwing inlossen ynlasse 
ingewand yngewand inluiden ynlieuwde 
ingewikkeld yngewikkeld inmaak ynmök 
ingieten ynjotte inmaken ynmetje 
ingoed yngued innaaien ynnooie 
ingooien ynsmyte IJlnemen ynnimme 
ingraven yngrave innemend ynnimmend 
ingrijpen yngrype innerlijk innerlik 
inhalen ynhelje inn ig innich; yn muedich 
in ha lig ynhalich inpakken ynpakje 
inhebben yn hawwe inpalmen ynpalrnje 
inhoud betjotting; ynhaud IJl peperen ynpiiperje 
inhouden ynhaude inpikken yn pikje 
inhouten ynhauten inpolderen ynpalderje 
injectie speutjen inrekenen berakkenje 
inkeer ynkeer inrichten ynj och tje 
inkegelen yn kin kelje inrichting ynjochting 
inkeilen yn kinkelje inrijden ynriide 
inkerving gruef inrijhek homeie; hoof(d)pellen 
inkijken ynsjalJl inri t ynrit 
inkomen fertjinst; ynkomme; inroepen ynruppe 



-
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inrollen wikkelje in teressa nt yn teressant 
inruilen ynrulje interesseren ynteresseelje 
InrUImen yn rLimje interest rin te 
in schakelen ynschakelje interventie twiskenkomst 
in schenken ynjotte intocht yn tacht 
inschepen schypje intrekken ynlLikke 
insch ieten ynsjotte in tussen yn tiid ; redderwylen 
in schi kkelijk mooiga ind; ynschik- inva l ynfaal 

lik invallen ynfa le 
inschi kken schafylje invaller ynfaler 
inschri ft ynschrift in vetten ynfetje 
inschrij ven ynschrieuwe in vloed ynflLied 
insect yn sekt in vochten ynfochtje 
inslaan ynslaan in voegen ruechsatte; ynruegje 
in slag yn slach lil voer ynruer 
insluiten yn slLitte in voeren ynruere 
lIlsmeren ynrasse; ynsm6re in voerhaven ynruerhaven 
insmijten ynkinkelje; yn smyte in voering ynruering 
insnijden fykje; kerve; ketse in vorderen ynforderje 
in snijdin g fyk; keep; kerf; sneed in vriezen yn Erieze 
lIl spannen tàsatte; yn slaan; yn- invullen ynfull e 

spanne; yntuge in wateren yn watterje 
inspannend stUf in wegen ynwage 
inspanning ynspanning inwendig ynwindich 
inspecteren ynspekteerje inwerken ynwerkje 
inspecteur ynspekteur inwerpen ynsmyte 
inspectie scheeuw; yn speksje inwijden ynsegenje; ynweide 
inspelen ynspylje in wijding ynweiding 
inspiratie ynjeeuwing inwisselen ynwikselje 
inspraak ynspraak inwit ynwyt 
inspreken ynsprakke inwoner ynweuner 
instanti e ynstansje lil wnJ ven ynwrieuwe 
instappen ynstappe inzakken ynsakje 
instellen ynstelle lil zegen en yn segenje 
instelling ynstelling inzeilen yn siile 
instemmen ynstimme inzenden ynstjLiere 
instemming ynstimmjng inzending ynstjLiering 
instinct ynstinkt inzepen ynsipje 
instoppen bestopje inzet ynsat 
instructeur ynstrukteur inzetten ynsatte 
instructi e ynstruksje inzetting ynsatting 
instrument ynstremint inzicht ynsicht 
instuderen ynstLiddeerje inzien ynsjain 
insturen ynstjLiere inzinking ynsinking 
insturing ynstjLiering inzonderheid feural 
inteelt ynteelt inzouten ynsautje 
intekenen yntekenje isolatie ysolaasje 
in teken Ij j st yntekenli st isolement ysolemin t 
intens ynmLiedich isoleren ysoleerje 
interen ynt6re Israël Israël 
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ivoor yfeur jeremiëren krimmeneerje 
ivoren yfeuren Jeu sjeu 

jeugd jeugd 
ja ja jeugdherberg jeugdherberch 
jaagpaard snikpeerd jeugdig jeugdich 
jaap jaap; japs; kets jeuk jokte 
jaar Jler jeuken jokje 
jaarbeurs jierbeurs jeukend jokerich 
jaarboek jierbuek jeukerig jokerich 
jaardag jierdei jeukte jokte 
jaargang jiergong jicht jicht 
jaargetijde jiergetiide jichtig jichtich 
jaarlijks jierliks JIJ do 
jaarloon jierlain jitter jotter 
jaartal jiertal jo hui ; jo 
jaartelling jiertöling jodenkerk jeudetjark 
jaarverslag jierferslach jodenkoek jeudekuek 
jabroer ja-bruer jodin jeudin 
jacht jacht joker joker 
jachten jacht je jokken Jllge 
jachtgeweer jachtgeweer jol jole 
jachthaven jachthaven jonassen jonasje 
jachtig jachtich Jong jo; jong 
jagen jeie jongedochter jongedachter 
jager jager jongeling jongeling; jongfooint 
jak jakjen jongelui jongejued; jongfolk 
jakhals jakhals jongeman jongeman; jongfooint 
jakkeren jakkerje jongen booi ; hui ; jonge; jong-
jaknikker ja-knikker je; kruet 
jaloers jaluers(k) jongensachtig jongesachtich 
jaloersheid jaluers(k)ens jongensboek jongesbUek 
jaloezie jaluers(k)ens jongensgek jongesgek 
jammer sneu; spytich jongenskleren jongesklaine 
jammeren kryte jongensnaam jongesnöme 
jan-van-gent kepytelder jongensstreek jongesstreek 
jan-in-de-zak kattensak jongleren jongleerje 
januari jannewarri s jonk jonk 
japon kleedjen jonker jonker 
jas jas jonkheer jonkheer 
jasbeschermer jasbeschermer jonkvrouw jonkfreeuw 
jasmijn jasmein jood jeud 
Jassen kap-en-stetsje joods jeuds(k) 
jasses harregat jopper jopper 
jawel jawal jou dy 
jawoord ja-wes JOuw dyn 
je do; dy; dyn; ien; iens; jubel jubbel 

men; jimme jubelen jubbelje 
jekker freeschyter ; jekket jubeljaar jubbeljier 
Jenever jenever; klaire jubilaris jubbylari s 
jeneverbes jeneverbei jubileum jubbyleum 

l, 



-
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juffer juffer kaasmaken tj ii zje 
juffrouw juffrou kaas rasp tjii srasp 
jui st eventjes; tl ak; just; kaasschaaf tj ii sschaaf 

jûst; krekt kaasstof wrongel 
juk jok kaasstolp tjii sstjol p 
jukbeen jokbien kaatsebal kaatsebal; kletsebal 
juli haimond; jûlly kaatseballen kaatse; kl etse 
julimaand jûllymond kaatsen kaatse; kletse 
jullie jy; jimme: jimmes kabaal kabaal 
jumper Jomper kabbelen kavvelje 
juni jûnn y kabel kaivel 
junimaand jûnn ymond kabelga ren kaiveljen 
jurk kJ eedj en kabeljauw kavveljau 
jus stip kabinet kabynet; kammenet 
Juspan stippan kabinethondjes kammenetshieuwnen 
jute jûtte kabinetl ade ka mmenetsla 
jutten jutte; straunrone kabouter kebouter 
jutter jutter; straunroonder; kachel kachel ; ûen 

straunstrûnder kachelhout kachelheeuwt 
jutterij straunroonderee kachelpijp kachelpiip 
juweel jewiel kachelsmid kachelsmid 

kadaster kedaster 
kaai kooi kadaver kedaver; kring 
kaak kaak kade kade; kooi 
kaakbeen kaak ; kaakbonke; ka- kadegeld leesjild 

kebien kadetje broodjen 
kaa l kail kaf kaf; steeuwsel 
kaalheid kailens kaffer kaffer 
kaalkop kailkap kaft kaft ; kret 
kaantje greeuwel kajuit kejût 
kaap kaap kajuitsjongen kejûtsjonge 
kaapstander kaapstander; wiinas kak kak ; poep; streeuwnt 
kaapvaarder kaapförder ; kaper kakebeen kaakbonke; kakebien 
kaapwachter kaapwachter kakelaar kaikelder 
kaars kös kakelbont kaikel beeuwn t 
kaarslicht kösjiet kakelen kaikelje 
kaarsrecht kösjocht kakement kakemint 
kaarsvet kösfet kakhiel schythakke 
kaarsvlam köstl am kakken köke; poepe 
kaart kaart kakkerlak kakkerlak 
kaarten kaartspylje kakstoel kakstûel 
kaartenbak kaartebak kalender kalinder 
kaartenhut kaartehut kalf hakkeling; kaalf; kalf 
kaartenkamer kaartekomer kalfaten kallefaterje 
kaartje kaart jen kalfateren kallefaterje 
kaartleggen kaartleze kalfsleer kaalfsleer 
kaartlezen kaartlöze kalfsvlees kaalfstl aask 
kaartspelen kaartspylje kalk kaalk 
kaas tj iis; tjinseltjii s kalkbak kaalkbak 
kaasdoek tjii sdûek kalkei nastooi 
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kalken kaalken ; kaalkje kandijschaar kandeetang 
kalkoen kalkuen kandij suiker klontjessukker 
kalkoentje kalkuentjen kaneel keniel 
kalkoven kaalkuen kanjer kanjer 
ka lksteen kaalkstien kanjerd kanjer 
Kallemooi bi tter Kall emooibitter kanker kanker 
kalm bedaars(d); kalm kankeraar kankerder 
kalmeren bedare; dalsatte; kal- kankeren kankelje 

meerJe kano kano 
ka lmte kalmte kanoën kanoföre 
kalotje kalot jen; klots kanon kanon 
kalven kaa lje kans gok; kaun s 
kalveren kaalje kansel kaunsel 
ka lverhok kaalfsheuk kanselarij kaunseleree 
ka m keum kant kaunt 
kameel kemeel kantelen kauntelje 
kamer keuken; komer kantelhaak kauntelhaik 
kameraad freeuwn ; kameraad; kanten kaunten 

makker kantje kant jen 
kameraadschap freeuwnschap kantkoek kauntkUeke 
ka meraadschappe- kantongerecht kantongejocht 

lijk freeuwnschaplik kantonrechter kantonjochter 
kamerdeur keukensdaar; komers- kantoor kanteur 

daar kap kape 
kamerlid komerlid kapbeitel kapbetel 
kamerplant komerplant kapel kapel 
kamerwand bedschat kapen kape; wooipakje; 
kamfer kamfer wooitaaste 
kamferkist kamferkist kaper kaper 
kamille kamelle kaperschip kaperschip 
kammen hierkieme; kieme kapitaal kaptaal 
kamp kamp kapitein kapteen 
kampeerder kampeerder kapiteinshut kapteenshut 
ka mpen kampe kapiteinskooi kapteenskeu 
kamperen kampeerje kapiteinspremie kaplakken 
kamperfoelie kamperfoelje kapje plöse 
kampioen kampytien kaplaken kaplakken 
kampioenschap kampytienschap kapmes kapmös 
kampvuur kampfjuer kapoets kapus 
ka n kant jen kapot kepat ; stokken 
ka naal kanaal kapot- to-
kanarie kanalje kapothoedje kaputjen 
kanariegras mel]e kapotje kaputjen 
kanarievogel kanalje kappen kappe 
kanariezaad merjesied kapper hierknipper; kapper 
kanaster knaster kapsel kapsel 
kandidaat kandydaat kapster kapster 
kandij kandee; klont jen kapstok kapstook 
kandijgruis klontjesgrus kapzaag toffelsaach 
kandijklontje klont jen kar kar ; kier 



karaf 726 

karaf karaf kattenvel kattefal 
karakter karakter kattig kattich 
karbeel krebyl katuil katul 
karbonaadje karbonade katvis katfisk 
karbonade karbonade kauw ka 
kardinaal kardynaal kauwen keeuwje 
kardoes schardieuws kavalje krikkemik; schampel-
karekiet reidmosk juen 
karig schriel kavel kaivel 
karn tjen kavelen kaivelje 
karnemelk supe kazen tjiizje 
karnen tjenje keeft keeftkast 
karper karper keel keel 
karpet karpet keelband keelbjaun 
karrenvracht karrefracht keelgat keel(s)gat 
karwei apetoer; kerwei keelklank keelklank 
karweitje kerwei keelpijn pynekeel 
karwijzaad kerweisied keep keep; kerf 
kas kas keer keer; 'reis 
kasboek kasbuek keerdam keerdam 
kashouder kashauder keeshond keeshieuwn 
kasplant kasplant keet keet 
kassier kashauder keffen keffe 
kast kast keffer hakkebyter ; keffer 
kastanje kastanje keffertje keffer 
kas tan jeboom kastanjebaim keg kyl 
kasteel kasteel kegel kegel 
kastelein kasteleen; waard kegelbal kegelbal 
kastje kasjen kegelen kegelje; kinkelje 
kastpapier kastpapier keilen keiie; kinkelje; schei-
kat kat; oonroonder; Ie 

wooi roon der keilsteen scheilder; scheilstien 
kater kater keisteen flint 
kathedraal dom keizer keizer 
katholiek reums keizerin keizerin 
katjes katjes; pusjes kelder kelder 
katoen ketuen kelderdeur keldersdaar 
katoenen ketuenen kelderen kelderje 
katrol blak; fjeeuwr- keldermot króve; swetsteur 

schieuwsblak; ien- keldertrap kelders trap 
schieuwsblak; ketrol; kelen keelje 
trooi schieuwsblak; kemphaan totterik; wylster; wyl-
twaschieuwsblak sterhone 

kattenbak kattebak kengetal kingetal 
kattengat kattegat kenmerk kinmark; kinteken 
kattenkop kattekap kennen kinne 
kattenkwaad kattekwaid ; kwaidut- kenner kinner 

satte kennis kinnis 
kattenpis kattemiigens kenteken kinteken 
kattenstaart kattestets; ruekebal kentekenbewijs kintekenbewys 





-
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kier kier; schreef kin kel ki nkel 
ki erewiet kierewyt ki nken ki nke 
kies küze ki nkhoest ki nkhust 
kieskeurig keken; sinnich ki nkhoorn hulk; ki nkhuern 
kiespijn pynekii zen ki p hin; wooilezer 
kiesrecht kiesjocht kippendrek hinnekj itten; hinne-
kieswet kieswet streeuwnt 
kietelen kydelje kippendr ift hinnefn it 
kietelig kydelich ki ppenei hinneooi 
kieuw kieuw kippengaas hinnegaas 
kievit kyvit; li ep ki ppenhok hinneheuk 
kiezel kiezel kippenkoorts hinnefnit 
kiezels grin t ki ppen ladder hinneleiers 
ki ezelsteen kiezelsti en kippenloop hinneleup 
kiezen kieze ki ppenmest hinnekj itten; hinne-
kiezer kiezer streeuwnt 
kijk sj ai kippenren hinneleup 
kijken sJa1l1 kippensoep hinnesap 
kijker kyker kippentrap hinneleiers 
kijkgaatje kykgat ki ppen veer hinnefeer 
kijkgat kykgat kippenvoer hinne-iiten 
kijkkast kykkast ki skassen kei Ie; scheile 
kikken kikke ki st kist 
kikker kikket ki sten ki stje 
kikkervisje watterroot kistje ki st jen 
kil kil kit kit 
ki llen kilje kittelachtig kydelich 
kilo kylo kittelen kydelje 
kilometer kylometer kittelig kydelich 
ki lometerpaal kylometerpai I klaar feurineeuwr; klair; 
kim kim ; kri euwding ree 
kimkiel kimkiel klaarheid klairens 
kimzaag krieuwdingsaach klaarkomen klairkomme 
kin kin kl aarleggen klair leze 
kina kynyne klaarlicht kl airjiet 
kind ben ; schabbelkueke; klaarmaken klairmetje 

schrêve klaar spelen flikke; klairje; klair-
kinderachtig benachtich spylje; lappe 
ki nderbijbel bennebiibel kl aarstaan klairstain 
kinderfees t bennefeest klaarte klairte 
kinderhand bennehaun klabetteren kl awatterje 
ki nderjaren bennejieren klacht kl acht 
kinderlijk bennich klach ten boek kl achtebuek 
kinderstoel kaksruel klad kl ad 
kindertijd bennetiid kl adblok kladblak 
kinderwagen ben newooin kl adboek kl adbuek 
ki nds bensk kladpapier kl adpapier 
ki ndsheid benskens klagen kleie; krimmeneerje; 
ki nine kynyne omarmje 
kink kink kl ager klager 



P 

729 kleumen 

klagerig klögerich kleingeestig lytj 
kl akken klakke kleingeld kleenjild ; lytjjild 
klam damp; klam kleingoed kuekjesspil ; lytjgued 
klamp kl amp kleinhandel lytjhaundel 
kl ank kl ank kleinhandelaar neringdwaande 
klanken gelut kleinheid lytjens 
klant klant kleinigheid schytwi ssewasje; wis-
klap kl ap; kl ets; mep sewasJe 
klappen klappe; snokke kl einkind beitesezer; benneben; 
klapper klapper bepsezer 
klapperen klapperje; slamme; kleintje lytj 

wllnIgje klein vee lytjfee 
klaproos kl apreus; manekap kleinzerig klienserich 
klapstoel klapstuel klem klem; nooidruk 
klaptafel kl aptafel klemmen klemme 
klapwieken bjokkenje; fleugelje klemtoon klem ; nooidruk 
klaren klaarkje; klairje; klep klap; klep 

klairspylje klepel klepel 
klas klas klepmand klepkuer ; lademand-
klasse klas jen 
klassement klassernint kleppen klippe; timpe 
klassiek klassyk klepperen klepperje 
kl auteren klauterje klepperhoutjes klappers 
kl auw klau kleppers klappers 
klauwen klauwe kleren klaine 
klauwhamer klauhommer klerenborstel klainbassel 
klaver klaiver klerenhanger klainhanger 
klaveraas klaiveraas klerenkast klainkast 
klaverblad klaiverbled klets bats; klets; waps 
klaverbloem klaiverblom kletsen jeuzelje; kletse; leu-
klaverenaas klaiveraas terje; rabbelje; reutel-
klavertjevier klaiverfjeeuwr je; teut je; wauwelje 
klaverveld klaiverfjild kletserig wauwelich 
kleden klooie kletskoek eeuwnsinpraat 
kledij klaine kletskop kletskap 
kled ing klaine kletskous jeuzelkont; reutel; 
kleed kleed teut 
kleerborstel kl ainbassel kletsmajoor jeuzelkont; reutel-
kleerhanger klainhanger schut 
kleerkast kl ainkast kletsmeier jeuzeIkont; reutel-
kleermaker kleermöker; snyder schut 
klef dooiïcb ; kl ef; kliemsk kletsnat dongtrochwiet; drup-
klei klooi trochwiet ; klets; klets-
kleiachtig klooiïch trochwiet ; kwats-
kleigrond klooigreeuwn trochwiet ; streeuwnt-
kleiig klooij'ch trocbwiet ; trochwiet 
klein behindich ; lytj ; schy- kletspraat eeuwnsinpraat 

terich kletspraatje kletspraat jen 
kleine lytj kletteren kl etterje 
kleineren kleineerje kl eumen klumje 
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kleumeri g klûmsk klokhuis klakhûs 
kleums klûmsk klokken klokke 
kleur kleur klokkenluider klaklieuwder 
kleurboek kleurbûek klokkenspel klakkespil 
kleurdoos kleurdeus klokkenstoel klakkestûel 
kleurecht kleurecht klokkentouw klakketeeuw 
kleuren kleure klomp hantjemieter; klomp; 
kleurenblind kleureblyn klompe 
kleurig kleurich klompenmaker klompm6ker 
kleurkrijt kl eu rkryt klompschoen klompschûen 
kleurling kleurling klompsok klomp(has)sak 
kleurpotlood kleurpatlaid klont klonte 
kleurschakering tint klonteren klonterje 
kleursel kleursel klonterig klonterich ; klûtterich 
kleurstof kleurstaf klontje klont jen 
kleuter beuker klontjesgrui s klontjesgrûs 
kleven kleve; klieme klontjessuiker kl on tjessûkker 
kleverig kleverich ; kliemsk; klontjestang kandeetang 

plakkerich klooster kleuster 
kliek klyk kloosterling kleusterling 
kliekje klykjen kloosterzuster non 
kljekjesdag klykjesdei kloot kleut 
klier klier klootzak kleutsak 
klieven spaute; splyte klop klap 
klif klift kloppen klapje; kleeuwe; 
klik klik; klip tokke 
klikken klikke klopper klapper 
klikkl akken klikklakje klos klos 
klimaat klymaat klossen klompje; kloskje 
klimmen klieuwe klotsen kloskje; klotse; spûl-
klimmer klimmer kje 
klimop klimmer kloven spaute 
klimopblad klimmerbied klozum klozum 
klimpaal klieuwpail klozumen klozumje 
klimroos mieu wrewi i nder klucht klucht 
klimtouw klieuwteeuw kluchtig kluchtich 
kljngelen tingelje kluchtspel klucht 
klink klink kluiffok klûver 
klinken klinke kluifhout klûverbaim 
klinker klinker kluis klieuws 
klinkklaar klairebaire; klinkklair kluisgat klieuwsgat 
klip klip kluister klieuwster 
klipper klipper kluit klûet; klûtte 
kli s klei kluiterig klûtterich 
klit klei kluitje klûtjen 
kloek klûek kluiven klûve 
kloet klûet kluiver klûver 
klok klak; klok; teuch kluiverboom klûverbaim 
klokgelui klaklieuwden kluizenaar heremyt; klieuwzener 
klokhen klûek kluut klûet 
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kl uwen kleeuwn knipoogje knypeich 
knaap booi; knaap kn ippen knippe 
knabbelen knau we; knove kniptor knipteur 
knagen gnovelje; knauwe; knobbel knobbel 

knove knobbelig knobbelich 
knak kneu knoeien drosje; grieme; kaks-
knakken kneuje mosje; laargje; 
knal knal omgr ieme; puezje; 
knallen knalIe struikje 
knap knap; nuver knoeier gri emer; klamphou-
knaphandig knaphandich wer 
knappen knappe knoest eust; kneust 
knarsen gnosse; knasse knokei knokkel 
knaster knaster knokig bonkich 
knauw knau; kneu knokkel knokkel 
knecht fooint ; knecht knol guds; knole 
kneden butterkn ype; knede knook bonke; kneuk 
kneep kneep; kn yp knoop fi skpan; kneup 
knetteren knetterje knoopsgat kneupsgat 
kneu rebyn tjen; toornre- knop knap 

byntjen knopen knupje 
kneukel knokkel knopendoos kneupedeus 
kneuzen kneuze knopendraaierij kneupedrooieree 
knevel knevel; snor knopstoel knapstuel 
knie knivvel knorhaan knorhone 
knieholte kni vvelhoolte knorren gnarje; mopperje; 
knieschijf knivvelpan; knivvel- prottelje 

schieuw knorrepot gnorkont; mopper-
kniesoor nietekriemer kont ; prottelkont 
kn iezer nietekriemer knorrig brodsk; mopperich; 
knijpbril knypbril premokkel; prottelich 
kn ijpen kn ype knot knat; raif 
knijper knyper knuffel freelape 
knijperig knypsk kn.uffelen dukke; oondukke 
kn ijpkat kn ypkat knuist knove; knust 
kn ijpkoekje kn ypkuekjen knuppel knappel 
kn ijptang knyptang knuppelen knappelje 
kn ik knik knus smuk 
knikkebollen knikkebalje knutselaar nyfelder 
knikken knikke knutselen nyfelje 
knikker knikker knutselwerk n yfel werk 
knikkeren kieuwleknikke; knik- koddig kemyk 

ke koe beest; ka ; kubeest 
knikspoor knikspeur koebeest kubeest 
knikstag knikstaach koebocht iester ; malkhek 
knip fransjes; knip; klip koehuis beestestaal 
knipbrood knipbole koeienhoop schytbilte 
kni pmes knypmos koeienmest schên jild ; tort 
knipogen kn ypeigje koeioneren kujeneerje; negerje 
knipoog knypeich koek kueke 



-
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koekalf kukaalf kokkerellen kokselje 
koekdeeg kuekedeech kokmeeuw mieuwk 
koekenpan kuekespan kokos kokos 
koekje kuekjen kokosmat kokosmat 
koekjestrommel kuekjestrom kokosnoot keukesnut 
koekoek koekoek kokostouw kokosteeuw 
koekoeksbloem teeblom kol heks 
koel kuel kolen keulen ; kole 
koelbloedig kuelbluedich kolendamp keuledamp 
koelen kuelje kolengrui s keulegrus 
koelheid kuelens kolenhoop keu lebilte 
koelhuis kuelhus kolenkit keule-omer; keulekit; 
koelkast kuelkast kit 
koelte kuelens ; kuelte kolenmijn keulemyn 
koeltje bleus; kUeltjen; twirke kolf kolf 
koepel koepel kolk kolk 
koepel en bogie kolken kolkje; wielje 
koeren koerje kolomkachel klomkachel 
koerier koerier kolossaal kolossaal; reusachtich 
koers kuers kolsem kalsem 
koersen kuerse kom kom; kum 
koest kuest komaf komoof; oofkomst 
koesteren kuesterje komen kom me 
koets koets komend kommen 
koevlieg beestemich komfoor komfeur 
kof kofe komiek kemyk; kluchtich 
koffer koffer komkommer komkommer 
koffie kofje komma komma 
koffieboon kofjebaan kommervol heukerich 
koffiedik kofjesied kompas kompas 
koffiedri nken kofjedrinke kompasnaald kompasneld 
koffiekan kofjekan komst komst 
koffiemelk kofjemulke konijn kniin 
koffiemolen kofjemeeuwn konijnenhok kniineheuk 
koffiepot kofjepoot konijnenhol kniinegat 
koffieroom kofjeraime konijnenstrik struppel ; struppelpege 
koffietafel kofjetafel konijnenvel kniinefaI 
koffietijd kofjetiid koning keuning 
kofschip kofschip koningin keuningin 
kog kogge koninginnedag keuninginnedei 
kogel kugel koninklijk keuninklik 
kogelen kugelje koninkrijk keuninkryk 
kogge kogge konkelen konkelje 
kogschip kogge kont eers; kont 
kok kok konvooi kon fooi 
koken katje; spulkje kooi keu 
koker hul s; koker ; tont jen kooiker keuker 
kokhalzen kokhalzje; kwar-je kook keuk 
kokinje kakyntjen ; kingsaun kookboek keukbuek 
kokkel krimp kookkachel keukkachel 



F 
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kookketel hauntjatte l; keuktjat- korf kuer; kuerfol 
tel; waaskmoge korfvol kuerfol 

kookplaat keukplait kornalijn karlyn 
kookpot iitenspoot; moge; kornuit kernut 

steukpoot korporaal korporaal 
kooksel keuksel korps korps 
kool keul korrel kêle; keurn 
kool mees blaubysk; bysk korrelig kêlich 
koolpl ant keulplant korset kesjet 
koolraap knolraap korst koste 
koolstof keulstaf korsten kostje 
koolstronk keulstronke korstig kostich 
koolstruik keulstr"uk kort kots 
koolzaad keulsied kortademig kotsazemich ; kots-
koolzuur keulsieuwr mielich 
koop kaip kortaf kotsoof 
koopakte kaipakte korten kotsje 
koopman kaipman korting kotsing 
koopmanschap kaipenschip kortom kotsom 
koopsom kaipsom kortsluiting kotsslutting 
koor koor kortswijl kotswyl 
koorbank koorbank kortzichtig kotssichtich 
koord keure korzelig brimstich 
koorts keurs kosmos heelal 
koortsig keursich kost kast 
koosjer keeuwster; koosjer kostbaar kastber 
kop-en-schotel kap-en-pan kostbaas kastbaas 
kop kap; kapfol ; mok; kostelijk kastlik; scheunbast 

peut kosten jilde; kasten ; kastje 
kopen kaipje koster kaster 
koper kaiper ; keu per kostganger kastgonger 
koperdraad keupertried; struppel- kostgeld kastjild 

tried; syseltried kosthui s kasthus 
koperen keu peren ko.,stprijs kastpriis 
koperwerk keuperwerk; scherje kostschool kastschuele 
kopie kopy kostvrouw kastfreeuw 
kopje kap; kapfol kostwinnaar kastwinner 
kopjebuitelen kaptummelje kotter kotter 
kopjeduikelen kaptümmelje kou kaude; tjald 
koppel kappel koud kaud 
koppelen kappelje koudbloedig kaudbluedich 
koppeling kappeling koude kaude; tjald 
koppen kapje koudvuur kaudfjuer 
koppig kappich ; steech koukleum kaudklumer 
kopspijker taits kous heus; kUs; week 
koren graan; kuern kousenband heusbjaun 
korenbloem kuernblom ; rögeblom kou se voeten has Lings 
korenmaat kuemmiet kousjer keeuwster 
korenschuur kuernschun kouwelijk klumsk; rupsk 
korenveld kuernfjild kozijn kesyn 
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kraag krage krassen kratse; schratse 
kraai krei krat krat 
kraaien krooie krauwen kaazje 
kraaier krooier krediet kredyt 
kraakbeen knys-knas kreeft kraaf; kreeft 
kraakzindelijk schytschien ; sLikker- kreet beer; schreeuw 

schien kregel brimstich 
kraal kJ"aal kreng kring 
kraal sch root kraal schroot krenken krinke 
kraam kraim krent krint 
kraambed kraimbed krenten krintje 
kraambeen kraimruet krentenbol ballebeusjen ; balt jen; 
kraamkamer kraimkomer krintebroodjen 
kraamverzorgster kraimwarster kren ten brood krintebole 
kraamvisite kraimfesyte krentenbroodje balt jen 
kraamvrouw kraimwyf krenterig krinterich 
kraan kraan krep krep 
kraanlijn kraanlyn kreuk knUk 
kraantjeskan kraan tjeska n kreukel knuk 
krab kraaf kreukelen knukje 
krabbelen krabbelje kreukelig knukkelich 
krabben klauwe; scharje kreuken knukje 
krabber krabber ; schraver kreunen kreune 
kracht kracht kreupel kreupel ; mank 
krachtig krachtich; straf kreupelen hompelje; kreupelje 
krakelen hakketakje; harrewar- krib krêve 

je; hikhakje kribbe krêve 
krakeling krakeling kri bben bijter krêvestinder 
kraken krakje kribbig brimstich ; kribbich 
krakkemikkig krikkemikkich kriebelen krybelje 
kram kram kriel kriel 
kramen kraimje krielaardappel krieliepel 
krammen kramje krielen grymelje 
kramp kramp krielhaan krielhone 
krampachtig krampachtich krielhen krielhin 
kranig fiks krielhoen krielhin 
krankzinnig kranksinnich krielkip krielhin 
krans krauns kriezel griezel 
krant krant; krantlóze krijgen kreje 
kran ten bezorger kranteroonder krijgertje aalsje; bosduvelje; 
kran ten bezorgster kranteroonster monschyn-aalsje; 
krantenjongen kranteroonder schaarspylje; schadUf-
kranten lezer krantlózer aalsje 
kran ten om bren ger kran teroon der krijsen schreeuwe 
krantenombrengster kran teroon ster krijt kryt 
krantenpapier krantepapier krijten kryte; krytje 
krap krap krijtwit krytwyt 
krapte krapte krimp krêve; krimp 
kras kras; krats; schrats; krimpen krimpe; omkrimpe; 

stUf opkrimpe 
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krimpvrij krimpfree kruidentuin krieuwdetieuwn 
kring fermidden; kri ng kruiderijen krieuwdereeën 
kringelen kringelje kruidig krieuwdich 
kringen kringje kruidkoek krieuwdkueke 
krinkel kringel; krinkel kruidnagel krieuwdnagel 
krinkelen krinkelje kruien kreuje 
krioelen grymelje; kryj ueIe; kruier kreujer 

wymelje kruik kruk 
krip krep kruimel kreumel 
krippapier krep kruimelen kreumelje 
kristal kristal kruimelig kreumelich 
kristallen kri stallen kruimig blommich 
kritiek krytyk kruin kreun ; pl6se 
kroeg kruech kruipen kruppe 
kroegbaas kruechbaas kruiper krupper 
kroes kroes kruiperig krupsk 
kroket kroket kruipin krup-yn 
krokus krookje kruiplank kreuplanke 
krols maartsk kruipwilg krupriizen; riizen 
krom ferweensen; krum ; kruis hinnefuet; krus 

reeuwngair kruisbalk krusbaalke 
kromheid krumte kruisbeeld krusbeeld 
kromhout krumbeeuwt kruisbek krusbek 
kromming krumrning kruisbes krusbei 
kromneus krumneus kruisboog snitsebeuch 
krompasser krump6ser krui sdood krusdeud 
kromprater krumprater krui selings kruslings 
kromte krumte krui sen krusse 
kronen kreune krui ser krusser 
kroning kreuning krui sgewijs kruslings 
kronkel kringel; kronkel kruishout krusheeuwt 
kronkelen kringelje; kronkelje kruisigen krussigje 
kronkelig kronkelich kruisiging krussiging 
kronkelpad kronkelpaid kruising krussing 
kroon kreun kruisjassen krusjasse 
kroonjaar kreunjier kruisknoop kruskneup 
kroonprins kreunprins kruispunt kruspunt 
kroos kreus kruisridder krusridder 
krop krap; krapmal; kroop kruissteek knissteek 
kropbrood krapbole kruisteken krusteken 
kroppen krapje kruistocht krustacht 
kropsla krapslaad kruit krieuwt 
krot krot kruitdamp krieuwtdamp 
kruid krieuwd; kruitkamer krieuwtkomer 

krieuwdgeree kruiven krolIe 
kruiden krieuwdje kruiwagen kreukier; kreuwooin ; 
kruidendokter krieuwdedakter pypegaal 
kruidenier kruddenier ; winkel- kruizemunt krussemunt 

man kruk hakkenkruk; klamp-
kruidenthee krieuwdetee houwer; knoffelkont; 
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kruk kussensloop kêsensleup 
krukkig knoffelich kust kust 
krul krol kustbewoner kustbeweuner 
kruldu ffel krol doffe I kustbewoners kustfolk 
krulhaar krolh ier kuster kustförder 
krulijzer kroltang kustlicht kustjiet 
krul len krolIe kustlijn kustlyn 
krullenbol krollekap kustvaarder kustförder 
krullend krollich kustvaart kustfaart 
krullenkop krollekap kustwacht kustwacht 
krullig krollich kut preut 
krulpen krolspjald kuur leUer 
krulspeld krolspjald kwaad bros; kwaid ; opster-
krul staart krolstets naat; sjued 
krultabak krol tabak kwaadaardig kwai daard i ch 
krultang kroltang kwaadheid kwaidens; sjuedens 
kuchen kiche; kochelje; ram- kwaadschiks kwaidschiks 

melrosk kwaadspreken bekletse; kwaidsprak-
kudde kap pel ke; rache 
kuieren keurje kwaadspreker kwaidsprakker 
kuiken hinnepyk; pyk kwaadsprekerij racheree 
kuil fl ee; gromdove; kwaadwillig kwaidwillich 

kieuwle kwaadwilligheid euvelmued 
kuilen kieuwlje kwaal eeuwngemak; kwaal 
kuil voer kuil kwajongen kwaijonge; rakkert 
kuip baalje; IeUp kwak kwak 
kuiper kupper kwaken krokje; kwaakje; 
kuit kut kwekje 
kundig bellift kwakkelen kwakkelje; sukkelje 
kunne sekse kwakkelwinter kwakkel wi n ter 
kunnen kinne kwakken kwakke 
kunst konst kwakzalver kwaksalver 
kunstboter margeryne kwal kwab; kwal; tjuenster-
kunstei nastooi pankuek 
kunstig konstich kwalijk kwailik 
kunstkenner konstkinner kwaliteit kwalyteit 
kunstlicht konstjiet kwalm kwalm 
kunststuk konststok kwanselaar kwaunselder 
kunstwerk konstwerk kwanselen kwaunselje 
kunstzinnig konstsinnich kwansuis kwainswys 
kuren gritsen; leUeren; kwanswijs kwainswys 

nokken kwart ketier ; kwart 
kurk kork kwartaal fjynsjier 
kurkdroog huerndruch; kneuk- kwartel kwartel 

druch kwartet kwartet 
kurken kor ken kwartgulden kwart jen 
kurken trekker korkelukker kwartier ketier 
kurkenzak korkesak kwartje kwart jen 
kus smok; suen; tut kwast eust; kneust; kwast 
kussen kêsen; suene; tutje kwebbelen kwebbelje 
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kweek fytergös; kweek; teelt ladder leiers; ril 
kweekgras kweek lade la 
kweekschool kweekschuele laden lade 
kween kween lading lading 
kwekeling kwekeling laf laf 
kweken kweekje; teelje lafenis ferkwilling 
kweker kweker lafheid laffens 
kwekerij kwekeree lagerwal Iiegerwaal 
kwekken kwekje lak lak 
kwelder kwelder laken lakken 
kweldergras hynjersgös lakken lakke 
kwelen kweelje; tjotterje laks laks ; slaf; sleeuw 
kwellen kwelIe; kwUelje laksheid slaffens; sleeuwens 
kwelling kwelling lallen laldetje 
kwelwater kwelwatter lam lam 
kwesti e kwesje lamenteren armje; lamenteerje 
kwetteren kwetterje; schettetje lamlendig lamlindich 
kwiek fyf; li vvendich lamme lamme 
kwijl flii ve; kwyl ; spee lanunenadig lanunenadich 
kwij len flyvje; kwylje lanuneren lamje; lammegued 
kwijler flji ver; kwylder lanunetjes lammegued 
kwijllap kwylduek; twylik lamoen stakraamt 
kwijnen kwiine; lejerich lamp lamp 
kwijt kwyt lampenglas lampegles 
kwik kwik lampenist lampenist 
kwikstaart swalker lampenkap lampekap 
kwikzilver kwik; kwiksil ver lampetkom waaskkum 
kwi nkeleren kwinkeleetje; tjottelje lampion lampyon 
kwinkslag kwinkslach lamplicht lampjiet 
kwispedoor kwispeldeur; tujas lampolie lampulje 
kwispelen kwispelje lamsoren lamsair 
kwitantie kwytansje lamsstaart lammestets 

lamsvlees lamsflaask 
la la land laun 
laadbak laadbak landarbeid launwerk 
laag laach; liech landarbeider la u narbei der 
laaghartig liechhetsich landbouw launbeeuw 
laaghartigheid gemienens landbouwer bieuwr 
laagte li echte landbouwgewas gewas 
laars bait ; krukke; stevel landbouwschool launbeeuwschuele 
laat lat landen launje 
laatbloeier latbleujer landgenoot launsman 
laatje laat jen landhuis launhus 
laatst last; lasten landhuur launhier 
laboreren laboreerje landijs launys 
lach laak landing laun ing 
lachen gnii ze; laakje; spyt- landingssteiger launingssteiger 

gniize landkaart launkaart 
lacher laker landloper swalker 
lacherig lakerich landmacht launmacht 

L 
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landpacht laun hier lauw lau 
landrot launroot laven ferkwikke 
landschap launschap laveren laveerje 
landsheer graaf laving ferkwikki ng 
landsman launsman lawaai lawaai; li vven; leven-
landvoogd launfeugd Je 
landwijn laun wyn lawaaimaker lawaaimöker 
landwind launwiin lawaaischopper lawaaischopper 
lang lang ledematen lid 
langbenig langschonkich ledenlijst ledelist 
langdradig langtriederich ; lang- leder leer 

wylich lederen leren 
langharig langhierich lederwaren leerwerk 
langoor langair lederwerk leerwerk 
langpootmug neef; ni fjen ledig leech 
langs launs; troch ledigen leegje 
langstaart langstets ledikant ledykant 
langszij launssyd leed leed; smets 
languit langut leeftijd auderdom 
langwagen langheeuwt leefwijze li vvenswiize 
langwerpig langut ; langwerpich leeg leech; Iins 
langwijlig langwylich leegdrinken leechdrinke 
langzaam launsum ; stadich leeggieten leechjotte 
langzamerhand stadichoon; stiloon leeghozen leechheuze; utheuze 
lankmoedig lankmuedich leeglopen leechrone 
lans pyk; speer leegloper leechroonder; om-
lantaarn lantairen stipper; omswiin(d)er 
lantaarnpaal lantairenpail leegstaan leechstain 
lantaren lantairen leegte leechte 
lan taren paal lantairenpail leek leek 
lap lape leem leem 
lappen laapje; lappe leen leen 
lappendeken lapetakken leenman leenman 
lappenmand lapekuer leenwoord leenwes 
larie eeuwnsinpraat leep liep 
larve larve leepheid Iiepens 
las lask leer leer; lei ers 
lassen laskje leerboek leerbuek 
lasser lasker leergeld leeljild 
last last leerjaar leerjier 
laster laster leerjongen leerjonge 
lasteraar lasterder leerling leerling 
lasteren lasterje leermeester leermester 
lasterlijk lasterlik leerpli cht leerplicht 
lastgever lastjeeuwer leerwerk leerwerk 
lastig lastich leerzaam leersum 
lat laat; latte leesbaar lösber 
laten Ii ete leesboek lösbuek 
later latter leesbril lösbril 
Latijn Latyn leest laist 



739 le vensgevaarlijk 

leesteken lösteken lentedag feurj iersdei 
leeszaal lössaal lentemaand feurji ersmond 
leeuw lieuw lenteweer feurjiersweer 
Leeuwarden Leeuwerts lepel lappel 
leeuwenjong lieuwejong lepeldoosje lappeldeus 
leeuwerik lets lepelen lappelje 
leeuweriksgezang letseliet lepelrekje lappelrak 
leewater leewatter leplam sooier ; wouter 
lef lef lepra melaatsens 
leg lech lepralijder melaatse 
legaat legaat lepreus melaats 
legateren tom et je leproos melaatse 
legen leegje leraar leraar 
leger leger lerares lerares 
legeren legerje leren lere; leren 
leggen leze lering fraachleren ; lering 
legioen legyjuen les les 
lei lei lesauto leswooin 
leiband lierbjaun lessenaar lessenaar 
leiden fere; ruere; leide lesuur lesieuwre 
leider leider leswagen leswooin 
leiding leiding letsel let 
leidingwater leidingwatter letten lette 
leidsel jalyn letter latter 
leisteen leistien letterdoek latterduek 
lek lik lettergreep lattergreep 
lekkage lekaazje letterkunde latterkunde 
lekken likke letterlap latterduek 
lekker lekker letterteken latterteken 
lekkerbek lekkerbek letterzetter satter 
lekkernij lekkernee; lekkers leugen leugen 
lekkernijen lekkers leuk aardich 
lekkers lekkers leunen leune 
lel lel leuning leuning 
lelie lely leuningstoel briedstuel ; leuning-
lelijk eeuwnsjuech; lilk; smel 

raar leunstoel briedsmel ; leuning-
lelijkheid li lkens stUel 
lemmet week leus leuze 
lendenpijn pynesyd; spit leuteren leuterje; lul Ie 
lenen lene leuze leuze 
leng ling leven livje; livven 
lengen lingje levend li vven 
lengte lingte levendig li vvendicb 
lenig linnicb levensavond li vvensjaune 
lenigen ferlichtje levensboom livvensbaim 
lening lening levensdagen livvensdagen 
lens lins levensdraad li vvenstried 
lente feurjier levensgevaar li vvensgefaar 
lentebloem feurjiersblom levensgevaarlijk Ij vvensgefaarlik 

I 

1 



le venslang 740 

levenslang li vvenslang li edje deun ; deunt jen ; fers-
levensl icht I i vvensjiet jen 
levenslust livvenswille; tier li ef jai f; kWek; lief 
levenslustig f1 eurich li efde li efde 
levenstijd li vvensdagen li efdesbrief liefdesbrief 
levensverzekering I i vvensfersekeri n g li efdes li ed li efdes liet 
levensvreugde li vvenswille li efdewerk li efdewerk 
levensweg li vvenswooi li efelijk li eflik 
levenswerk li vvenswerk li efhebben jaifhawwe 
levenswijze li vvenswiize liefh eid Jalvens 
lever lever liefkozen dukke;oondukke 
leverancier leveransier liefst jeeuwst 
leverantie leveransje liegbeest lii chbeest 
leverbotziekte ga lichheid ; schiep- liegen jiige; liige 

gale lier liere 
leveren leverje li es jeske; Iys 
levering levering li es laars bait 
leverkwaal leverkwaal lieveling jai~ jai ve;jaiverd 

levertraan levertraan liever Jeeuwer 
leverworst leverwost lieverd jaif; jaive;jaiverd 
lezen loze lieverlede stadichoon ; stiloon 
lezing lozing lievevrouwebedstro lemuenkrieuwd 
libel blenebyter ; Iebel liggeld leesjild 
lichaam bjalch ; lichem liggen leze 
lichaamsbouw Iichemsbeeuw ligging lezing 
lichaamsdeel lichemsdeel ligplaats leesplak 
lichaamshouding lichemshauding liguster Iyguster 
licht jiet; licht Ligusterheg Iygusterhege 
lichtblauw lichtbLau lijden leje; lejen 
lichtbundel jietbondel lijdend lejerich 
lichten jietje; lichtje lijdensweg lejenswooi 
lichter lichter; lichterwerk lijder lejer 
lichtgroen lichtgrien lijf Iyf 
lichtheid jietens lijfeigene slaaf 
li chting lichting lijfgoed eeuwndergued 
lichtkogel jietkugel lijk Iyk 
lichtmatroos li chtmetreus -lijk -lik 
lichtsein jietsein lijkbidder I eedoon sezer 
lichtstraal flits lijken Iykje 
lichtvaardig li chtfêzich lijkkist daidki st 
li chtzinnig li chtsinnich lijkkleed hinnekleed 
lid kul; lid lijkwade hinnekleed 
lidmaat lidmaat lijkwagen Iykwooin 
lidmaatschap lidmaatschap lijm Iiem 
lidwoord lidwes lijmen lieme 
lied liet lijmerig liemich 
liedboek Iietebuek lijmig li emich 
lieden jued lijmpot liempoot 
liederboek lietebuek lijmschroef liemknecht 
liederlijk Iyderlik lijmtang Iiemknecht 



74 1 loods 

lijn Iyn li stigheid leuzens; slieuwens 
lijnkoek Iynkueke litteken gruede 
lijnolie Iynulje lodderig lodderich 
lijnzaad lynsied loden laiden ; laidje 
I ijst li st loeder loeder 
lijstenmaker li stem6ker loef luef 
lijster lyster loefzijde luefkaunt 
lijsterbes lysterbei ; loensen mikke 

I ysterbeiebaim loep loep 
lijzeil leeseil loeren lieuwre 
lijzig lêvich ; leizich loeven luevje 
lijzijde leekaunt lof lof 
lik sleek loflied lofliet 
likdoorn lykdoren lofpsalm lofpsalm 
likeur lykeur lofzang lofsang 
likkebaarden mulletargje log loch 
likken slikje logboek lochbUek 
limoen lemuen logé utfanhuzer 
limonade Iymonade logee utfanhuzer 
linde liinebaim logeerbed utfanhuzersbed 
lindeboom liinebaim logeerkamer gastekomer; ótfanhu-
lindehout liineheeuwt zerskomer 
liniaal lynyjaal ; plingschail 1 ogeerparti j utfanhuzeree 
linie lynje logeren losjeerje; utfanhuzje 
linker lafter loggen logje 
linkerarm laftereerm logger logger 
linkerbeen lafterruet loggerzeil emrnerseil 
linkerhand lafterhaun 10k loke 
linkerkant lafterkaunt lokaal lokaal 
linkeroog laftereich lokaas lokebraid 
linkeroor lafterair lokeend lookeeuwn 
linkervoet lafterruet lokken lokje 
linkerzijde lafterkaunt lokspijs les 
links lafts ; scheeuwderje lokvogel lookfieuwl 
linksaf laftsoof 101 lol 
linnen linnen lollig lollich ; lonnich 
linnengoed linnengued lomp lomp; plomp 
linnenkast linnenkast lomperd kinkel 
linnenrek klainrak; rak lonen lainje 
Li nt lint long long 
lintbebouwing lintbebeeuwing longkruid longkrieuwd 
lintworm lintwerm longontsteking longomtsteki ng 
lintzaag lintsaach lonken lonkje 
lip lippe lont lont 
liplezen Iipl6ze lood laid 
lippenstift Iippestift loodgieter laidjotter 
li sdodde bolepyst loodje leudjen 
li spelen lispelje; sli sse loodlijn laidlyn 
li stig gledderich; leus; loodrecht laidjocht 

slieuw; sluchslieuw loods luds 

j 
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loodsen ludse lotgevallen wederwaardichheden 
loodsman luds loting latti ng 
loodzwaar laidswier louter klairebaire; klink -
loof leuf klair ; leeuwter 
loon gaazje; lai n loven leuve; prii zje 
loonbelasting lainbelasti ng lozen leuzje 
loonbri efje lain bryfjen lucht 10ft; lucht 
loondienst lain tj inst luchtband luchtbjaun 
loonsverhoging lainsferheiging luchtd icht luchtti cht 
loop leup; ron luchtdru k luchtdruk 
loopeend loopeeuwn luchten luchtje; wyderje 
looplamp leuplamp luchtig loftich; luchtich 
loopplank laat; leup; leupplanke luchtreis loftreis 
loops lupsk lucifer lusjefer 
loopzand dri euwsaun ; lucifersdoosje I usjefersdeus 

sukkelsaun lucifershoutje lusjefersheeuwtjen 
-loos -leus lucifersstokje lusjefersheeuwtjen 
loosgat leusgat lucifertje lus jefersh eeu wtjen 
loot leut; stek luguber nairgeestich 
lopen dreutelje; tlitterje; lui jued; leu 

fUetje; heuvelje; ho- luiaard leuwammes 
gelje; paazje; paun- luid lieuwd 
derje; rone; tainkje; luiden feurlieuwde; klak-
tjaskje; tjattelje; tjol- li euwde; li euwde; 
ve; trofte oonlieuwde 

loper leuper; roonder luidspreker lieuwdsprakker 
lor fodde luier ri ft 
lorgnet kn ypbril luieren \eukje; omleukje 
los las luiermand r iftekûer 
losbarsten lasbaste luif leuf 
losbreken lasbrakke luifel leuf 
losgeld lasj ild luiheid leujens; leujerdom; 
loskopen laskaipje leujichheid 
loskrijgen laskreje luiigheid leujichheid 
loslaten lasliete luilak leuwammes 
loslippig laslippich; rapmullich luilekkerland leulekkerl aun 
loslopen lasrone luimig lummich 
losmaken lasmetje lui s lus 
losprijs laspriis lui ster glory; praal ; staat 
lossen lasse lui steren harkje; lusterje 
losser lasser lui stervink lusterfink 
loss laan lasslaan lui t lut 
lostornen lastonne luiwagen leuwagen 
losweken laswaakje lu iwammes leuwammes 
loswroeten laswrotte luizen luzje 
loszinn ig lassinnich luizenbos luzebosk 
lot lat luizenei nyt 
loten latje luizenkam luzekeum 
loterij latteree luizig luzich 
lotgenoot latgeneut lukken lokke 



I 
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lul kUl maasnaald maasneld 
lulbroer lulhannes maat maat ; miet 
lulhannes lulhannes maatglas mietgles 
lullen lulle maatje maat jen 
lummel lume; lummel maatregel maatregel 
lummelen lummelje maatschappelijk maatschaplik 
luns lins maatschappij maatschappee 
lurken lurkje maatstok miet stook 
lus luts ; trees; trins macaroni makarony 
lust lost; sin machinaa l masU)ynaal 
lusteloos hangerich; pyper- machine mesyne 

wynsk machinegeweer mesynegeweer 
luster luster machinekamer mesynekomer 
lustig lostich machinerie mesynderee 
lustoord losteurd machinist mas(j)ynist 
lustre luster macht macht 
luw lee machteloos machtleus 
luwte lete; opperje machthebbende machthawwende 

machtig machtich 
ma mem machtigen machtigje 
maag mage machtsmiddel machtsmiddel 
maagd faam mad mad 
maagkwaal maachkwaal made maatje 
maaien mooie madeliefje btitterblom 
maaIer mooier mager meiger 
maaimachine mOOlmesyn magneet magneet 
maaiveld mooifjild maïs mais 
maak mok maïskoek maiskUeke 
maakloon maklain maïskorrel maiskêle 
maal mal; miel maïsmeel maismal 
maalster molster majoor majoor 
maalstroom drooikolk mak gedwee; mak 
maaltand kiize maken met je 
maan mone maker moker 
maand mond makheid makkens 
maandag mondei makker kameraad; maat ; 
maandagavond mondeisjaune makker 
maandagmiddag mondeismidde makreel makriel 
maandagmorgen mondeismane mal mal 
maandagnacht mondeisnacht malen male; male 
maandagochtend mondeismane malerij molderee 
maandags mondeis malheur meleur 
maandblad mondbied malie kus 
maandstonden regels ; saken maling maling 
maankop manekap mallejan hailewooin 
maanlicht moonjiet mallen alvje; gekjeie; mal-
maar maar jeie; maltiere 
maart maart; maartmond malligheid mallichheid 
maarts maartsk malloot maliesk 
maas mask mals mals 

1 
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melkrijder mulkriider merne merje 
melkrit muikrit merrieveulen meIjeföle 
melkstoeltje tuele mes mas 
melktijd malkerstiid mesheft mashaft 
melkvat mulktyn messenheft mashaft 
melkvee ma Lkfee messing geelkeuper 
melkwagen mulkwooin mest dong 
melkwit mulkwyt mesten dongje; maste 
melodie SJongwllze mestgeld schênjild 
meloen meluen mestgreep donggreep 
men do; men ; se mesthaak donghekkel 
meneer men heer mesthoop dongbilte; schytbilte 
menen nuene mestkalf mastkaalf 
mengel mingel mestkrui wagen dod 
mengelmoes grienlll1ank mestsleep dongrys 
mengen minge mestvaalt dongbilte; ruchschê-
mengsel mingsel ne; schêne; schêne-
menie meny gat; schêneplak; 
menIg monnich schytbilte 
menIgeen monnichien mestverspreider dongrys 
menigmaal monnichkeer mestvlieg beestemich ; 
menigte klofte; monnichte; streeuwn tmich 

schare mestvocht jare 
mening betinken ; miening mestwagen dongwooin 
mens minsk met mooi 
mensdom minskdom metaal metaal 
menselijk minsklik metalen metalen 
menselijkheid minskIikheid meteen aanse; futynienen ; 
mensen jued dermooi; mooi-ien 
mensenkenner minskekinner meten miete 
mensenkennis minskekinnis meter meter; mieter 
mensenkind minskeben metgezel maat 
mensenleven minskelivven metselaar metselder 
mensenpaar minskepair metselen metselje 
mensenschuw minskescheeu w metselkalk metselkaalk 
mensenvrees minskefrees metselsteen metselstien 
mensenvriend minskefreeuwn meubel meubel 
mensenwerk minskewerk meubelmaker meubelmaker 
Mensenzoon Minskeseun meubelmakerij meubelmakeree 
menstruatie regels ; saken meug meuch 
mep mep; waps mevrouw freeuw; mefreeuw 
meppen meppe; wapse mIauwen mauje 
merg march middag midde; middes 
mergbeen marchbonke middageten middesiiten 
mergpijp marchbonke middagmaal middesmiel 
merk mark middagmaaltijd mi ddesmi el 
merkartikel markartykel middags middes 
merken marke middel melt; middel 
merklap latterduek middelbaar middelber 
merkteken mark; markteken middeldeur middeldaar 



747 misrekening 

middelmatig middelmatich minderen mi nderje; timperje 
middel muur middelmieuwre minderheid minderheid 
middelpunt middelpunt mindering mindering 
middelsoort middelseurt minderjarig minderj ierich 
middelst middelst minderwaardig mi nderwaardich 
middelvinger Elsjemuer; middel- mmeur myneur 

fin ger minister mynister 
midden midden; mids ministerie myn ysteerje 
middendoor dwastroch; midstroch minlijk minlik 
middensoort middelseurt mInnaar frejer 
middernacht middernacht minnares faam 
mIer aimel minnebrief li efdesbrief 
mierenhoop aimelbilte minnekozen freje 
mierzoet kweer; miet minnelied I iefdesli et 
mieter myter minnelijk minlik 
mieteren myterje minnemoeder fuedster 
miezeren miggelje minnen mlllne 
mIJ my minst minst 
mijden meje minstens minstens 
mijl myl minuut menut 
mijlpaal mylpail mirakel merakel 
mijmeren mymerJe mirre mlfre 
mijmerij mymering mis faut ; mis 
nuJmenng mymer; mynlering misbaar bere; gebeer; misbaar 
nuJn myn misbaksel misbaksel 
mijnen mynje misbruik misbruk 
mijnenveld mynefjild misbruiken misbrukke 
mijnheer menheer misdaad misdaad 
mijnwerker mynwerker misdadig misdadich 
mijt klander; myt misdadiger misdadiger 
mijter myter misdoen misdwaan 
mijteren klanderje misdragen misdrage; misgain 
mijterig mieterich misdraging misdraging 
mik mik misdruk misdruk 
mi kken mikke; reuje misgaan misgain 
mikmak mikmak misgreep mi staast 
mild guedjeeuwsk; myld nu sgunnen misgonne 
mildheid guedjeeuwskens; myl- mishandelen mishaundelje 

dens mishandeling mi shaundeling 
militair mylytêr miskraam mi skraim 
miljoen miljuen misleiden beetnimme; misleide 
mi 11 i meter mylymeter mislopen misrone 
mi It milt mislukken mislokke 
miltvuur miltfjuer mislukking mi slokking 
mln fuedster ; min mismaken mi smet je 
minachten minacht je mismoedig mi smuedich 
mi nachtend schamper misnoegd brodsk 
minachting minachting mispel mi spel 
minder minder mispunt ferrekkeling 
mindere mindere misrekening misrakkening 



-
misschien 748 

misschien altomets; meschyn; moedwillig muedwi llich 
muchl iken moeheid muedens 

misselijk mislik moei lijk meulik; slim 
missen misse moeilijkheid meulikheid; swierich-
mi ssie sending heid 
missionar is sendeling moeite meute 
misslaan miss laan moeizaam meusum 
misslag misslach moer dri euwze; muer; sal 
misstaan missta in moeras moras 
misstap misstap moerassIg dompich 
mist dam p; mist moerbout muerbeeuwt 
mistasten mistaaste moes smots 
misthoorn misthuern moeskruid gri ente 
mistig misti ch; moet muet 

strundersweer moeten motte 
mistregen matryn; stafryn; mof mof; poep 

steeuwryn moffentijd moffetiid 
mistroostig mistra isti ch moffen toer apetoer 
mi svormd ferweensen; misween- Moffr ika poepelaun 

sen mogelijk meschyn; muchlik; 
miszeggen misseze muchliken 
modder mode; waakte mogelijkheid muchlikheid 
modderen omgrieme mogen mele 
modderig modich mok mok 
modderkruiper modekrupper moker meuker 
moddersloot modes lait mokeren meukerje 
mode meude mokkel mokkel 
model mal; medel; patreun ; mokken stumje 

type mokkend stumsk 
modern medern ; neemeudrich mokkerig stumsk 
moderni seren modern yseerje mol mol; rol 
modieus meudrich; molboon merjebaan 

neemeudrich molen meeuwn 
moe mued; warch molenaar mulder 
moed lef; mued molensteen meeuwnestien 
moede mued; warch molenwerf meeuwnehiem 
moedeloos mismuedich; molenwiek meeuwnewjok; wjok 

muedeleus mollen boon meljebaan 
moedeloosheid muedeleusheid mollenvel mollefal 
moeder mem; memmich; molm malm ; moge; 

muer moochsel 
moederdag memmedei molmen moogje 
moederl iefde memmeliefde molshoop molshaipe 
moedermelk ta te moltonnen molton 
moedernaakt muedernaiken; mom mom 

spiernaiken mombakkes aangesicht 
moedertaal memmetaal moment ammeree; eugenblik; 
moeder varken mot; seuch steut ; stip 
moedig muedich mommelen monlffielje 
moedwil muedwil mompelen grommelje; mompelje 
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749 munitie 

monarch forst morsig dJossich ; smarch 
mond mulle mos mos 
mondhoek mUliehueke mosachtig mossich 
mondig mondich mossel moksel 
monding monding mosselbank mokselbank 
mondstuk mulstok mosselschelp mokselschil ; schil 
mondvol mulfol mossIg mossich 
monn ik monni k mosterd moster 
monster monster; staal mosterdmolen mostermeeuwn 
monsteren monsterje mosterdpot mosterpoot 
monsterlijk monsterli k mosterdsaus mosterstip 
monter tleurich; monter mosterdzaad mostersied 
monteren monteerje mot mat; moot 
monteur monteur motgaatje matgat 
montuur montuer motgat matgat 
monument monummint motor moter 
mooi fein ; meu motorboot moterbeut 
mooiheid meuJens motorfiets moterriide 
mooipraten meuprate motorkoets moterkoets 
mooiprater meuprater motorrijder moterriider 
mooipraterij meuprateree motorschip moterschip 
moord meurd motregen matryn 
moordaanslag meurdoonslach motregenen matryne; miggelje 
moorden meurje motterig mattich 
moordenaar meuJdner mottig mattich 
moorderij meurderee motvlinder matfil 
moordkuil meurdkieuwle mouw aas; eerm ; meeuw 
moordpartij meurderee mozaiek mozayk 
mop mop mud mudde 
mopperaar mopperkont ; protteI- muf bedompt; mietich; 

kont muf 
mopperen mopperje; prottelje mug mich 
moppen g mopperich muggenbeet megebyt 
mopshond mopshieuwn muggensteek megebyt 
morgen meurn ; mone muggenziften megesitkje 
morgenavond meurnjaune muil mieuwl 
morgenmiddag meurnmidde muilband mulbjaun 
morgenochtend meurneer; meurn- mui s mus 

mone muisstil mussti l 
morgens mones mUIzen muzje 
morrelen fymelje; marrelje; muizengat muzegat 

wriggelje muizenknip muzefal 
morren prottelje muizennest muzenast 
morsdood morsdaid muizenval muzefal 
morsebel droskier muizenvanger muzefanger 
morsen drosje; grieme; mul mol; rol 

kaksmosje; laargje; mulder mulder 
puezje; pu ikje; mummel aar keeuwstermeeuwn 
struikje mummelen mommelje 

morser gri emer munitie menytsje 



munt 750 

munt mi nt ; munt naar aaklik; nair 
mus mosk naargeestig nairgeestich 
museum musseum naarstig flyt ich 
musiceren mesykje naast nooist 
mussenei moskeooi naaste nooiste 
mussen poep moskeschyt naastenliefde nooisteliefde 
muts muts nabauwen nooibauwe 
muur mjeuwre nabauwer nooibauwer 
muuranker mjeuwranker nabestaande nooibestainde 
muurbloem muerblom nabetrachting nooibetrachting 
muurvast mjeuwrefast nabij nooi-oon; nooiby 
muziek mesyk nablij ven nooiblieuwe 
muziekkorps mesyk; mesykkorps nablij ver nooiblieuwer 
muziekschool mesykschuele nacht nacht 
muziekstuk mesykstok nachtblind nachtblyn 
muziekteken neut nachtblindheid nachtblynens 
muzikaal muzzykaal nachtegaal nachtegaal 
muzikant muzzykant nachthemd nachthimd 
mysterieus geheimsinnich nachthok nachtheuk 

nachtkastje nachtkasjen 
na nooi nachtkoekoeks-
naad naad bloem tjuensterblom 
naaf naaf; tut nachtmerrie nachtmerje 
naaidoos kreeuwdeus; nooideus nachtmuts nachtmuts 
naaien bepongje; gaüpongje; nachtpit je nachtpit; pink; pinke-

nooie; peuke; pongje jiet 
naaigaren nooijen; traaljen nachtrust nachtrast 
naaJ gerel noolgeree nachts nachts 
naaimachine n001 mesyn nachtschade hieuwnebei 
naaimand nooikuer nachtslot nachtslat 
naainaald nooineld nachtuil nachtul 
naairing fingerhued; nooiring nachtvlinder tjuensterfi I 
naaischool nooischuele nachtvorst nachtfarst 
naaisteek stak nachtwake nachtwake 
naaister nooister nachtwaker nachtwaker 
naaiwerk nooien nachtwerk nachtwerk 
naaizak kreeuwpuere nachtzwaluw tongerswaalje 
naakt naiken nadat nooidat 
naald neld nadeel nooideel 
naaldboom neldbaim nadelig nooidelich 
naaldbos neldbosk nadenken nooitinke 
naaldenkoker neldpüp naderbij nooierby; nooieroon 
naaldhak neldhakke naderhand latter 
naam name nadoen nooidwaan 
naambordje nambues nadruk nooidruk 
naamkaartje namkaartjen nadrukkelijk nooidrukJjk 
naamziek na msiek nagaan nooigain 
naäpen nooi-aapje nageboorte full ens; nooigebeurte 
naäper nooi-aper nagel neil 
naäperij nooi-aperee nagelkaas nageltjii s 

-
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nagelvast spykerfast nattigheid wietens 
nages lacht nooigeslacht; nooi- natrillen nooi trilje 

tai m natschuren wietscherje 
nageven nooijaan nattig wietich 
najaar nooij ier natuur natieuwr 
najaarsschoonmaak hestraigje natuurboter bi eu wrebu tter 
nakijken afternooisjain; nooi- natuurgebied natieuwrgebiet 

sjain natuurkunde natuerkunde 
nakl inken nooiklinke natuurlijk nati euwrlik 
nakomeling nooikommeling natuursteen natieuwrsti en 
nakomen nooikomme nauw nau 
nakomer nooikommel ing nauwelijks amper 
nakomertje nooikommeling nauwgezet stipt 
nalaten nooil iete navegaar neukerbeur 
nalatenschap nooil ietenschap navel nale 
nalatig slaf navelstreng nalestring 
nalati gheid slaffens navertellen nooifertöle 
nalezen nooilöze navolgen nooifolgje 
naloeien nooibere navolging nooifolging 
nalopen nooirone navraag nooifraach 
namaak nooimök navragen nooifri egje 
namaken nooimetje nawerken n ooi werkje 
namelijk namen tlik nawerking nooiwerking 
namenlij st nömeli st nawijzen nooiwiize 
nameten nooimiete nawinter nooiwinter 
namiddag aftermidde; nooimid- nazaat nooisaat 

de nazeggen nOOlseze 
namiddags aftermiddes; nooirnid- nazetten nooisatte 

des nazien nooisjain 
namokken nooistumje nazitten nooisitte 
naogen nooi-eigje nazoeken nooisikje 
nap nap nazomer nOOlsommer 
napluizen nooipluzje nazorg nooisorch 
napraten nooiprate neb neb 
narcis narsIs neder dal 
narekenen nooirakkenje nederig dimmen 
narigheid nairichheid Nederl and Hollaun 
naroepen nooiruppe Nederl ands Hollauns 
naschrift nooischrift nee nee 
naschrij ven nooischrieuwe neef eumsezer; mutjense-
nasi nassy zer; neef; neefjen 
naslaan nooislaan neen nee 
naslagwerk nooislachwerk neer dal 
nasleep nooisleep neerbujgen dalbuge 
nasmaak nooismaak neerdalen daldale 
naspel nooispil neerdonderen dalmyterje; 
naspelen nooispylje daltr ieuwzelje 
nat fochte; wiet; wietens neerduiken daldukke 
natellen nooitöle neerduwen dal tri euwe 
natheid wietens neerdwarrelen dalwispelje 



.... 
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neergooien da lsmyte nestelen nastelje 
neerhu rken dalhukkerje nestkastje staargemat 
neerkeilen da lkeile nestvol nastfol 
neerkijken da lsja in net eventjes; him mel; 
neerkomen dalkomme just; krekt; nat; netjes 
neerkwakken da lkwakke; netjes fe tsuenli k; netjes 

da ltrieuwzelje neuriën neurje; neuzelje 
neerleggen da ll eze neus ferryfelje; neus 
neersabelen da lsabelje neusbeen neusbonke 
n eersch i eten dalsjotte neusdoek busduek; snutduek 
neerschrijven dalschri euwe neusdrup neusdrup 
neerslaan dalflappe; da lslaan neusgat nostergat 
neerslacht ig nairgeesti ch neusgaten nostr ils 
neerslag dalslach neuskn ijper snutbjaun 
neerstrijken dalstryke; da lsooie neuspranger snutbjaun 
neertell en dalpeje neusvleugel noster 
neertuimelen daltrieuwzelje neusvocht snote 
neervallen dalfa le; dalflappe nevel damp; di eze 
neerwerpen dalsmyte nevelig diezicb 
neerzetten dalsatte nicht eumsezer ; mutjense-
neerzien dalsjain zer; nicht 
neerzijgen dalsiige niemand gimmen; gmlen; nim-
neerzinken dalsinke men 
neet nyt nIer nier 
negen njuegen niersteen nierstien 
negende njuegende niet net; niet; nyt 
negendehalf n j uegen deh ai I nieten nytje 
negentien njuegentien nietig nietich ; schyteri ch 
negentiende njuegentiende nietigheid nieti chheid 
negentig negentich nietje nyt 
negentiger negentiger niets niks 
negentigste negentichste nietsdoen niksdwaan 
neger neger; nikker nietsdoender leechroonder; om-
negeren negere; negerje stipper; omswiin (d)er 
negerij negeree nietsnut niksnot 
negenn negerin nieuw nee 
negon] negeree nieuwel ing nejeling 
negoti e negeus]e l1Ieuwemaan neemone 
neigen nyge nieuwerwets nejerwetsk 
nek nöke nieuwheid nejens 
nekvel nakfal nieuwigheid nej ichheid 
nemen nimme nieuwjaar neejier 
nerf nerf nieuwjaarsdag neejiersdei 
nergens neurne nieuwjaarsfooi neejiersjild 
nering gedwaante; nering nieuwjaarskaart neejierskaart 
neringdoende neringdwaande nieuwjaarsmorgen neej iersmöne 
nest nast nieuwjaarsochtend neejiersmöne 
nestbl ijver nastblieuwer meuw]aarswens neej ierswinsk 
nestei nastooi nieuwkoop neekaip 
nestel kus nieuws nees 



-
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nieuwsberichten neesbejochten noodvoorraad n eedfeurri ed 
nieuwsblad krant ; neesbIed noodweer n eed weer 
nieuwsgierig neesgerri ch noodzaak neudsaak 
nieuwsgierigheid neesgerrigens noodzakelijk neudsaaklik 
nieuwskrant neeskrant noodzakel ijkheid neudsaaklikheid 
nieuwtje neet jen noodzaken neudsaakje 
ni eu wtjes ven ter neeskran t nooit neut; nimmer 
niezen pruste oor oor 
nijd nyd oord-Holland ood-Hollaun 
nijdas kwainyter; nydpeut noord nood 
nijdig bros; nydich noordel ijk noodlik 
nijdigaard nydpeut noorden noden; nood 
nijdigheid nydigens noordenwind nodewiin 
nijgen nyge noorderbreedte noderbreedte 
nijnagel nydpeut n oorderli ch t nodeljiet 
nijpen knype noorderstrand noderstraun 
nijptang knyptang noordkant noodkaunt 
nij ver flyti ch noordnoordoost noodnoodaist 
nikkel nikkel noordnoordwest noodnoodwast 
nikkelen nikkelen noordoost noodaist 
nikken nikke noordoostel ijk noodaist; noodaisttik 
nikker nikker noordoosten noodaist; noodaisten 
niks niks noordooster noodaister 
nimmer nimmer noordpool noodpool 
noch nach noordwest noodwast 
nodeloos eeuwnneudich noordwestel ijk noodwast; noodwast-
noden neude lik 
nodig neudich noordwesten noodwast; 
nodigen neude noodwasten 
noemen naime noordwestenwind noodwastewiin 
noest eust; tlyti ch; kneust noordwester noodwaster 
nog nach Noordzee Noodsee 
noga noga noordzijde noodkaunt 
nogablok nogablak Noormannen Noormannen 
nogal nachal Noors Noors 
nogmaals wier Noorwegen Noorwegen 
nok forst; naald; nok; noot neut ; nut 

snok nootmuskaat nuttemuskait 
nokken snokke nopen twinge 
non non noren noren 
nonnenklooster nonnekleuster normaal normaa l 
nonsen s eeuwnsin nors bokkich ; grammytich 
nood need notari s notaris 
nooddeur needdaar notenbalk neutebaalke 
noodhulp needhilp notenbomenhout nutteheeuwt 
noodlot needlat notenbomenbouten nutteheeuwten 
noodlottig needlattich notenboom nunebaim 
noodsein needsein notendop nuttedap 
noodstal huefstaal notenbout nutteheeuwt 
noodverlichting needferjieting notenhouten nutteheeuwten 

c 
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notenkraker nuttekroker offeren offerje 
notenmuskaat nuttemuskait offer ki st offerkist 
notenschrift neuteschrift officier ofsier 
noteren noteerje ofschoon hàwal' t; scheun 
nou ne ofte afte 
nouveauté nej ichheid ogen elgje 
november novimber ogenblik am meree; eugenblik; 
nu ne; net steut; tip 
nuchter nochter ogenblikkelijk eugenbliklik 
nuchterheid nochterens ogentroost knootjefet 
nuffig spytich ojiefschaaf oiif; oiifschaaf 
nukken nokken oker oker 
nuklàg noklàch ; sinnich ; ty- okkernoot krakken ut 

peltieuwtsk; wispel- oksel hoksel 
tieuwrich oktober oktober 

nul nul olie ulje 
nulpunt nulpunt oliebol ballebeusjen ; ulje-
nummer nommer kueke 
nummerbord nommerbues oliedom uljedom 
nummeren nommerJe oliejas uljejas 
nurks yzegrim; premokkel oliekachel uljekachel 
nut not oliekan uljekantjen 
Nut Nut oliekoek uljekueke 
Nutsavond Nutsjaune oliekraan uljekraan 
nutteloos eeuwnnot olielamp kanneDen ; kanDen ; 
nutten notte lampet jen ; uljelamp 
nuttig fertuttich ; nottich ; olienootje apenut 

tjinstich olieslager uljeslager 
olieslagerij uljeslageree 

0 ei ; 0 olievat uljefat 
o-benen krummet olieverf uljefarve 
obstinaat opsternaat olievlek uljeplak 
oceaan euseaan olifant uljefant 
och ach; ai ; ei olijf oliif 
ochtend eremone; meurn ; mö- olijfgroen kuschytengrien 

ne; moneseer olijk guttich 
och tendkran t moneskrant olijkerd gut 
ochtends mones olm yp 
och tendsch emeri n g monesschymer om om 
ochtendziek monich oma bep 
odeur Florida-watter; ruk- omarmen omeerrnJe 

kersgued om ar ffitn g omeerIlling 
oefenen uefenje omboorden omburje; omsimje 
oefening uefening ombrengen ombringe 
oertijd oertiid ombuigen offibuge 
oester uester omdat omdat 
oever waal omdoen omdwaan 
oeverzwaluw uereswaalje omdraaien omdrooie 
of af; aft omdragen omdrage 
offer offer omfloersen flueskje 



755 omzwerven 

omgaan omgain omschrijven omschrieuwe 
omgang gedwaante; omgong omschrijving omschrieuwing 
omgangstaal om gongs taal omslaan omslaan 
omgeving fermidden omslachtig omslachtich 
omgoOIen onu-aigje; olnsmyte omslag omslach 
omhaal omhaal omslagdoek omslachduek; 
omhalen omheJje slingerduek 
omhangen omhingje omslingeren omswune 
omheinen oofstekje; ynstekje omsluiten omfaundelje; omslUtte 
omhelzen omeermJe omsmijten omkei le; omsmyte; 
omhelzing omeerming omwapse 
omhoog omheich omspannen omfaundelje 
omhooggaan omheichgain omspoelen omspele 
omhoogtillen optilIe omstaan omstain 
omhulsel huls omstander omstander 
omkantelen omkauntelje omstandigheid omstandichheid 
omkappen omkappe omstreeks omstreeks 
omkeer omkeer omtrek omfang; omtrek 
omkeilen omkeile omtrekken omlukke 
omkeren omkere omtreuzelen omdrale; reeuwn-
omkijken omspIn muzje 
omkleden ferstruppe; omtjain ; omvademen omfaundelje 

omruge omvallen omfale; omruggelje 
omkletsen omwapse omvang omfang 
omkomen fereeuwngemakje; omvaren omföre 

omkomme; sneuvelje omvatten omfatje; omfaundelje 
omkopen omkaipje omver omfier 
omkoperij omkaiperee omverkeilen omkeile 
OInlaag omliech omvertrekken omlUkke 
omleggen omleze omverwaaien omwooie 
omliggen omleze omvliegen reeuwnfjain 
omlopen omrone omvouwen om tere 
OInluieren omleukje omwaaien omwooie 
ommekeer omkeer omwassen omwaaskje 
Ommelands Ommelauns omweg omwoOl 
ommieteren ommyterje omwerken omwerkje 
omnaaien omslingerje; omwerpen omraigje; omsmyte 

oofslingerje; slinge omwippen omwippe 
omnivoor ölesiiter omwisselen omwikselje 
omploegen ompluegje omwroeten omwrotte 
ompraten omprate omzeggen omseze 
omrekenen ollu-akkenje omzet omsat 
omrijden omriide omzetten omsatte 
omroep omrup oIllZich tig meesum 
omroepen omruppe omzichtigheid ferdrach 
omroeper omrupper omzien omsjain 
omroeren omrere omzomen omsimje; omsimje 
omrollen omrolje omzwalken omswalkje 
omruilen omrulje omzwemmen omswomme 
omschikken omschikke omzwerven omstrunne; omswalk-



-
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je; omswiine; reeuwn- onderdrukken eeu wnderdrukke 
strünne onderdrukker eeu wn derdrukker 

on- eeuwn- onderdrukking eeuwnderdrukking 
onaangenaam eeuwnoongenaam onderduiken eeuwnderdukke 
onaardig eeu wnfreeu wn lik onderduiker eeuwnderdukker 
onaards eeuwniedsk ondereinde eeu wnderieuwn 
onachtzaam eeuwnachtsum onderen eeuwnderen 
onafhan kelijk eeuwnoofhankelik ondergaan eeuwndergain 
onafscheidelijk scheul ondergang eeuwndergong; fer-
onbebouwd braak; eeuwnbe- dorf 

beeuwd ondergeschikt eeu wn der geschikt 
onbeduidend nietich ondergeschikte eeu wndergeschikte 
onbegrijpelijk eeuwnbegryplik ondergoed eeuwnderklaine; 
onbeholpen omgneme eeuwndergued 
onbehouwen bambydich ; lomp; ondergrond eeuwndergreeuwn 

plomp ondergronds eeuwndergreeuwns 
onbekend eeuwnbekind ondergrondse eeuwndergreeuwnse 
onbenullig eeuwnbenullich onderhand redderwylen 
onbeschaamd eeuwnbeschomsum onderhandelen eeuwnderhaundelje 
onbetamelijk eeuwnruech onderhandeling eeuwnderhaundeling 
onbewust eeuwnbewust onderhands eeuwnderhauns 
onbezorgd eeuwnbesorged onderhoud eeuwnderhaud 
onbruikbaar uttjene onderhouden eeuwnderhaude 
onchristelijk eeuwnkristlik onderhuis eeuwnderhus 
ondank eeuwntank onderhuren eeuwnderhiere 
ondankbaar eeu wn tankber onderhuur eeuwnderhier 
ondanks eeuwndanks onderkant eeuwnderkaunt 
onder eeuwnder onderkin eeuwnderkin 
onderaan eeuwnderoon onderkleding eeuwnderklaine; 
onderaannemer eeuwnderoonnimmer eeuwndergüed 
onderaards eeu wnderiedsk onderkleren eeuwnderklaine 
onderafdeling eeuwnderoofdeling onderkomen eeuwnderdak; 
onderarm eeuwndereerm eeuwnderkommen 
onderbaadje eeuwnderbadjen onderkoning eeuwnderkeuning 
onderbaas eeu wn der baas onderkruipen eeuwnderkrüppe 
onderbinden eeuwnderbiine onderkruiper eeuwnderkrupper 
onderbouw eeuwnderbeeuw onderlaag tyling 
onderbreken eeuwnderbrakke onderlagen tyling 
onderbreking eeuwnderbrakking onderpacht eeuwnderhier 
onderbrengen eeuwnderbringe onderpachten eeuwnderhiere 
onderbroek eeuwnderbruek ondershands eeuwnderhauns 
onderdaan eeuwnderdaan ondersteboven omfier 
onderdak eeuwnderdak; ondertrouw brudstrienen ; gebod; 

eeu wnderkommen klak 
onderdanig eeuwnderdanich ondertussen yntiid; redderwylen 
onderdeel eeuwnderdeel onderwijzer mester ; schuelmester 
onderdek eeuwnderdek onderwijzeres schueIjuffrou 
onderdeur eeuwnderdaar onderzijde eeuwnderkaunt 
onderdoen eeuwnderdwaan onderzoeken eeuwndersikje; hifkje 
onderdruk eeuwnderdruk ondeugdelijk wrak 



757 ontevreden 

onduidelijk faich onmens eeuwnnunsk 
onduidelijkheid faigens onmenselijk eeuwnminsklik 
onenigheid scheel onmiddellijk futyni enen; redder-
onervaren eeuwnberuft wylen 
onfri s bedompt; miet ich; onmin eeuwnmin 

muf onnlisbaar eeuwnnu sber 
ongans schiepgale onmogelijk eeuwnmuchlik 
ongedierte eeuwngemak onnatuurlijk eeuwnneti euwrlik 
ongehuwd laask onnodig eeuwnneudich 
ongeluk eeuwngefal; eeuwn- onnozel eeuwnneuzel 

gemak onnut eeuWllllot 
ongemak eeuwngemak onnuttig eeuwnnot 
ongemakkelijk eeuwnredsum onooglijk eeuwnsjuech 
ongepast eeuwnruech onoprecht eeuwnopjoch t 
ongeriefelijk eeuwngerytlik; onpasselijk nuslik; raar 

eeuwnredsum onraad eeuwnried 
ongerust eeuwngerast onrecht eeuwnjocht 
ongeschikt eeuwngeschikt onrechtvaardig eeu wnjoch tfêzi ch 
ongeschondenheid helens onredelijk eeuwnredelik 
ongestadig eeuwngestadich onredzaam eeuwnredsum 
ongetrouwd eeu wn getreeu wd onrem eeuwnrem 
ongeval eeuwngefal onnJp eeuwnryp 
ongeveer eeuwngefeer; so; onrust eeuwnrast; rebulje 

sowat onrustig eeuwnrastich ; wue-
ongevoelig eeuwngefUelich lich 
ongewillig eeuwngewillich ons eeuwns; uddens; us 
ongewIs eeuwnwis onschuld eeuwnsj ild 
ongewoon eeuwngeweun ; nuver onschuldig eeuwnsjildich 
ongezellig eeu wn gesel li ch onsmakelijk eeu wn smakelik 
ongezond keukenschinder onsterfelijk eeuwnstorfelik 
ongezouten fask onstuinlig bjoster; bleusterich ; 
ongunstig eeuwngonstich eeuwnlejich ; eeuwn-
onguur eeuwnjuerich weer; rau 
onhandig eeuwnhandich onstuimigheid rauwens 
onhandigheid eeuwnhandichheid ont- omt-
onheil eeuwnheil ontaarden ferwezze; omtaardje 
onheilsdag eeuwnheilsdei ontaarding omtaarding 
onheuglijk eeuwnheuchlik ontberen omtbere 
onhoudbaar eeuwnhaudber ontbering omtbering 
onjuist faut ontbijt m6nesiiten 
onjuistheid faut ontbijten braidiite 
onklaar eeuwnklair ontbinden omtbiine; opheffe 
onkosten eeuwnkasten ontbinding opheffing 
onkruid eeuwnkrieuwdo ontbreken omtbrakke 

eeuwntuch ontcijferen omtsyfelje 
onkundig eeuwnbetUft ontdaan feralterere; omtdien 
onlangs iendei; kotslind; ontdekken omtdekke 

lasten onteren omteerje 
onleesbaar eeuwnl6sber onterven omterve 
onmacht eeuwnmacht ; tl aute ontevreden eeuwntOfreden 



-
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ontfermen erbarmje; omtfermje ontstelen omtstöle; oofstöle 
ontferming erbarmen; omtfer- ontstellen schrikke 

mjng ontsteltenis schrik 
ontgaan omtgain ontstemd brimstich 
on tgroeien omtweense ontstoken omtstiike( d) 
onthaal omthaal ontstrijden omtstrydje 
onthalen omthelje onttuigen ooftûge 
on theffen omtheffe ontucht eeuwntucht 
ontheffing omtheffing ontvallen omtfale 
on thouden omthaude ontvangen omtfange 
onthouding omthauding ontvanger omtfanger 
on thutst feralterere; ferslooin ; ontvangst omtfangst 

ferwezen ontvelling smetse; smetslape 
on tijd eeuwntee; eeuwntiid ontvliegen omtfjain 
ontijdig eeuwntiidich; ontwassen omtweense 

wantiidich ontwerp omtwerp 
ontkennen omtkinne ontwijk omtwyk 
ontkenning omtkinning ontwijken omtwyke 
ontkomen omtkomme ontwikkelen omtjaan ; omtwikkelje 
ontlenen omtlene ontwikkeling omtwikkeling 
ontlening omtlening ontzag omtsach 
ontlopen omtrone ontzeggen omtseze 
ontmoedigen omtmuedigje ontzien omtsjain 
ontmoeten muete; tjinkomme onvast eeuwnfast; steuterich; 
ontnemen omtnimme wif 
ontploffen omtploffe onveilig eeuwnfeiljch 
ontploffing omtploffing onverbloemd plan-ut ; reeuwn-ut; 
ontraden omtriede; oofriede ruer-ut 
ontrieven omtriive onverdeeld eeuwnferdeeld 
ontroerd oondien ; oondwaanlik on verdraaglijk eeuwnferdraachlik 
ontroeren omtruere on verdraagzaam eeuwnferdraachsum 
ontroering omtruering onvergetelijk eeu wn feljetlik 
ontromen oofraimje; raimje onverhoeds eeuwnferhueds 
ontrouw eeuwntreeuw onverklaarbaar eeuwnferklairber 
ontschepen omtschypje onvermijdelijk eeuwnfermydlik 
ontslaan omtslaan onvermogen eeuwnfermogen 
ontslag omtslach on verschillig eeu wnferschilli ch 
ontsmetten omtsmette on verstaan baar eeuwnferstainber 
ontsmetting omtsmetting onverstand eeuwnferstaun 
ontspannen omtspanne onverstandig dwaas; 
ontspanning dyvendaasje; ferdy- eeu wn ferstaun i ch ; 

vendaasje; omtspan- eeuwnferstaun 
ning onvervaard eeu wnferfes 

ontspringen omtspringe onverwacht eeuwnferwachts 
ontspruiten kyme onverwachts eeuwnferwachts; hup-
ontstaan omtstain stups; ynienen 
ontsteking omtsteking onverwijld eugenbliklik; futyn-
ontsteld feralterere; ferheiste-

. . 
lenen; ynlenen 

reed); heestrich ; omt- on verzettelijk eeuwnfersatlik 
dien onvoegzaam eeuwnruech 



759 opbiechten 

onvoldaan eeuwnfoldien ooievaar eibert ; ooiefaar 
onvolkomenheid fa ut ooievaarsnest eibertsnast 
onvolledig eeuwnfolslooin ooilam euilam 
onvolwassen eeu wnfol ween sen ooit eut 
onvoordelig eeuwnfeurdelich ook aik 
onvoorzichti g eeuwnfeursichtich oom eume 
onvrede eeuwnfrede oor aIr 
on vriendel ijk eeuwnfreeuwnlik oorbel hanger 
onvrij eeuwnfree oord eurd 
onvrijwillig eeu wn freewillich; oordeel eurdeel 

kwaidschlks oordelen eurdeelje 
on vruch tbaar airm; eeuwnfruchtber; oorhanger hanger 

geld; jald oorijzer airiizder ; kape 
onwaar eeuwnwler oorkonde oorkonde 
onwaarde eeuwnwaarde oorkussen hölekeisen 
onweer tongerweer oorlel lel 
onweersbui tongerbeu oorlog oorloch 
onweerskop tongerkap oorlogsjaren oorlochsjieren 
onweerslucht tongerloft oorlogssch i p oorlochsschip 
onwel raar oorpijn pynyntair 
onwelvoeglijk eeuwnruech oorsprong eursprong 
onwennig eeuwnwinnich oorspronkelijk eurspronkelik 
onwetend eeuwnwytend oorspronkelijkheid eurspronkelikheid 
onwettig eeuwnwettich oortje eurdjen 
onwezenlijk eeuwn wezen tlik oorveeg ringel 
onwijs dwaas; eeuwnwys oorworm aireforker 
onwil eeuwnwil oorzaak eursaak 
onwillig eeuwnwillich Oost-Indisch Eust-Ynjes 
onwis eeuwnwis Oost-Indië Eust-Ynje 
onze uddens oost aist 
onzedelijk eeuwnsedelik oosteinde aistieuwn 
onzeker eeuwnseker; oostelijk aist; aistlik 

eeuwnwis oosten aist; aisten 
onzekerheid eeuwnsekerheid oostenwind aister; aistewiin; beu-
onzichtbaar eeuwnsichtber rewiin 
onzijdig eeuwnsydich Oosterburen Aisterbun 
onzin eeuwnsin; gekkepraat oosterlengte aisterlingte 
onzinnig eeuwnsinnich oosters aisters 
onzUIver eeuwnsuver oostkant aistkaunt 
oog eich; ues Oostmahorn Aistmehêne 
oogappel eichapel Oostzee Eustsee 
oogarts eichdakter oostzijde aistkaunt 
ooghaar eichhier op op 
ooglid eichlid opa beite 
oogopslag blik; eichopslach opbakken opbakke 
oogst euchst opbaren opbaarje 
oogsten euchstje opbellen opbelje 
oogtand huekkiize opbergen opbergje 
oogwenk eichwink opbeuren optilIe 
ooi eui opbiechten opbychte 



--
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opbinden opbiine openleggen epenleze 
opblazen opblaze openliggen epenleze 
opbloeien opbleuje openlijk eupenlik 
opborrelen opborrelje; welle open luchtmuseum epen loftmuseum 
opbouw opbeeuw openluchtspel epen10ftspil 
opbouwen opbeeuwe openmaken epen met je 
opbranden opbane openslaan epenslaan 
opbreken opbrakke opensnijden epensneje 
opbrengen opbringe openstaan epenstain 
opbrengst opbringst openvallen epenfale 
opdagen opdaagje openvouwen epentere 
opdat dat ; opdat operatie euperaasje 
opdelven opdolve opereren eupereerje 
opdienen optjinje opeten opiite 
opdirken opdirkje; optjoterje; opfleuren opfleurje 

optoffelje opflikkeren opflikkerje 
opdissen opdisse opfrissen opfrisje 
opdoeken duekje; opduekje; opgaan opgain 

seilduekje opgang opgong 
opdoen opdwaan opgaren opgaHje 
opdokken opdakke opgeblazen rieuws; rieuwzich 
opdonderen opdonderje opgeblazenheid blast 
opdraaien opdrooie opgeien opgeie 
opdracht opdracht opgelucht ferrumme(d) 
opdrach tgever lastjeeuwer opgeruimd opgerumd 
opdragen opdrage opgeven oppan 
opdreunen opdreune opgewassen opweensen 
opdrijven opdrieuwe opgewekt bleilatich ; fleurich ; 
opdringen opdringe; optwinge lostich ; opgerumd 
opdrinken opdrinke opgezet pafferich 
opdrogen opdrugje opgieten opjotte 
opduiken opdukke opgloeien opgleuje 
opdwingen optwinge opgraven opgrave 
opeenhoping ophaiping opgraving opgraving 
opeisen opaiskje opgroeien opgreuje 
open epen ophalen ophelje 
openbaar eupenbaar ophangen ophingje 
openbaarheid eupenbaarheid opharken opswylje 
openbaren eupenbaarje; oppe- ophef ophef 

neerje opheffen opheffe 
openbaring eupenbaring opheffing opheffing 
openbreken epenbrakke ophelderen ophelderje 
opendoen ependwaan ophemelen ophemelje 
openduwen ependeeuwe ophitser opsteuker 
openen ependwaan ; eupenje ophitserij opsteukeree 
opengaan epengam ophogen opheigje 
openhartig epenhetsich ophopen gairsatte; haipje; op-
openheid epenheid haipje 
opening eupening ophoping ophaiping 
openkrabben tàklauwe ophouden ferkere; oofminderje; 



--
76 1 oproerkraaier 

ophaude opmaken opmetje 
opin ie betinken; miening opmaker opmöker 
opjagen opjeie opmerkelijk nuver ; opmarklik 
opkalfateren opka llefaterje; op- opmerken opmarke 

klanderje opmerki ng opmarking 
opkammen opkieme opmerkzaam opmarksum 
opkeren opkere opmeten opmiete 
opkielen opkylje opmonteren opfleurje; opmonterje 
opkijken opsjain opnemen opn im me 
opklaren juene; oofsch ien je; opnieuw opnee; wIer 

opj ietje; opklairje opnoemen opnaime 
opkleden opklooie opofferen opofferje 
opklimmen opklieuwe opofferi ng opoffering 
opknappen ophimmelje; opknap- oponthoud opomthaud 

je; opkraizje oppakken opkreje; oppakje; 
opknopen opknupje optaaste 
opkoken opkatje oppas oppös 
opkomen opkomme oppassen oppöse 
opkomst opkomst oppasser oppöser 
opkopen opkaipje opper apper 
opkoper opkaiper opperen apperje; opperje 
opkweken opkweekje oppertlak opperflak 
opl aag oplaach opperhuid opperhieuwd 
oplage oplaach opperpriester ieuwrpriester 
opl appen oplaapje oppervlakkig opperflakkich 
oplaten opliete oppervlakte opperflakte 
oplawaai oplawaier oppervlaktemaat flaktemiet 
oplazer oplawaier Opperwezen Opperwezen 
oplazeren oplazerje oppeuzelen opfnaunzje; oppluzje 
opleggen heffe; opleze oppikken oppikje 
oplegging heffing opplakken opplakke 
opleiden opleide oppoetsen oppoetse 
opleiding opleiding oppoken oppeukje 
oplepelen oplappelje oppompen oppompje 
opletten oplette opponeren oppeneerJe 
opleven oplivje oppotten oppatje 
opleveren oonsmyte; opleverje; oprakelen opreukelje 

opsmyte oprapen opkreje; optaaste 
oplezen oplöze oprecht opjocht 
oplichten opjietje; oplicht je oprechtheid opjochtens 
oplichter oplichter oprekenen oprakkenje 
oplichterij oplichteree oprichten opjochtje 
oploeven opluevje oprichter opjochter 
oploop reil et jen oprichting opjochting 
oplopen oprone oprijzen opklieuwe; opriize 
oplopend opflygend oprit oprit 
oplossen oplasse oproep oprup 
oplossing oplassing oproepen opruppe 
opluchting ferrummin g oproer opruer 
opmaak opmök oproerkraaier opruerkrooier 



oproken 762 

oproken opreke opstandig opstaunich 
oprollen oprolje opstanding opstanding 
opruimen oprumje opstap opstap 
opscharrelen opscharrelje opstapelen opstaipelje 
opschenken opjotte opstappen opstappe 
opschepen opschypje opsteken opstykje 
opscheppen opscheppe; opsneje; opstel opstel 

opsprakke; poche; opstellen opstelIe 
swetse opstelling opstelling 

opschepper opsnejer; opsprakker; opstijgen opklieuwe; opstiige 
pocher; swetser opstijven opstiivje 

opschepperij opsnejeree; opsprak- opstoken opsteuke 
keree opstoker opsteuker 

opscherpen opscharpje opstokerij opsteukeree 
opschieten avvanseerje; opsjotte opstomen opstome 
opschikken opschikke opstootje rebulje; reil et jen 
opschrift opschrift opstoppen opstopje 
opschrijven opschrieuwe opstopper kleeuw; oplawaier; 
opschrikken opschrikke opstapper; ringel ; 
opschroeven opschruve waps 
opschudden opschodje opstopping ferstopping; 
opschudding sparling opstopping 
opschuiven omschikke; opscheeu- opstrijken opstryke 

we; opschikke opstropen opstruppe 
opsieren opplumkje; opsiere opstuiten opsteutje 
opslaan opslaan opstuiven opsteeuwe 
opslag opslach opsturen opstjuere 
opslobberen oppuezje optakelen optakelje 
opsluiten opslutte optassen luegje; opluegje; op-
opsmikkelen opfnaunzje; oppluzje taskje; taskje 
opsnijden opsneje optekenen optekenje 
opsnijder opsnejer optellen oprakkenje; optöle 
opsnijderij opsnejeree optelling optöling 
opsnoepen opsnovje optelsom optölsom 
opsnuiven opsnuve optillen hiffe; hifkje; optilIe 
opsodemi eteren opdondeDe; opflik- optocht optacht 

kerje; oplazerje optooien opdwaan ; opplumkje 
opsommen opsomje optreden optrede; optreden 
opsomming opsoming optrekken oplukke 
opsparen opsparje optuigen optuge; tuge 
opspatten opspate opvallen opfale 
opspelden opspjaldje opvangen hene; opfange; ophe-
opspelen opspylje ne 
opspeuren opspeure opvaren opföre 
opspoelen opspele opvarende opförende 
opsporen opspeure opvatten opfatje 
opspraak opspraak opvatting opfatting 
opspringen opjeppe opveegsel opfooisel 
opstaan opstain opvegen opfooie 
opstand opstaun opvijzelen opfii zelje 



763 overbodig 

opvissen opfiskje organist argeni st 
opvlammen optlamje orgel argel 
opvliegend optlygend orgeldraaier argeldrooier 
opvoeden gotbringe; opfuedje orgelman argelman 
opvoeding opfUeding orgelspelen argelje 
opvoeren opfuere; opfUerje orgelspeler argelspylder 
opvoering opf-uering orgeltrapper pustertraper 
opvolgen opfolgje orgelt reder pustertraper 
opvolger opfolger orkaan orkaan 
opvolging opfolging orkest orkest 
opvorderen opaiskje orthodox jochtsinnich 
opvouwen op tere os okse 
opvragen opfriegje otter alter 
opvreten opfrette oud aud 
opwaaien opwooie oudbakken audbakt 
opwaarts heichop oudejaar audjier 
opwachten opwacht je oudejaarsavond aud(e)jiersjaune 
opwarmen opwairmje oudejaarsdag aud(e)jiersdei 
opwegen op wa ge oudejaarsnach t aud(e)jiersnacht 
opwekken opwekke oudemannenhuis audmanjuedehus 
opwellen welle ouder auder 
opwelling ryte ouderdom auderdom; 
opwerken opwerkje li vvensjaune 
opwerpen opsmyte ouderlijk auder/ik 
opwinden optrale; opwiine ouderling auderling 
opwinding opwllnmg ouderwets auderwetsk; 
opwissen opwiskje audmeudrich 
opwrijven opwrieuwe oudewijven audwyf 
opzamelen opsaimje oudheid audheid 
opzeggen opseze oudjaar audjier 
opzenden opstjuere oudje audtjen 
opzet muedwil ; opsat; to- oudoom audeume 

lech oudtante audmutjen 
opzettelijk muedwillich ; opsatlik oudvader audfaar 
opzetten opsatte; opstopje ouwel ouwel 
opzicht opsicht ouwelijk audsk 
opzichter opsichter ovaal ofaal; ooiformich ; 
opzichtig opsichtich ooireeuwn 
opZien opsjain oven uen 
opzij kaunt ; opschikke; ovendeur uen sdaar 

wooi ovenpaal schatel 
opzoeken opsikje ovenschop schatel 
opzuigen opsuge oven vloer uen stluer 
opzwellen opswuele; tyne over leuwr 
oranje oranje overal ieuwral ; reeuwnom ; 
orchidee koekoeksblom wech -en de-weer 
orde adder overblijfsel ieuwrblieuwsel 
ordelijk adderlik overblijven ieuwrbljeuwe; ieuwr-
orgaan orgaan sjotte 
organiseren organyseel]e overbodig ieuwrbodich 



overbrengen 764 

overbrengen ieuwrbringe overl aten ieuwrliete 
overbrieven ieuwrbrievje overl eden raste: saliger ; storve: 
overdaad ieuwrdaad tiid ; wooi 
overdadig ieuwrdadich overleg ieuwrlech 
overdag ieuwrdei overleggen ieuwrleze 
overdenken ieuwrtinke overl even ieuwrli vje 
overdenki ng ieuwrtinking overleveren ieuwrleverje 
overdoen ieuwrdwaan overlevering ieuwrlevering 
overdracht ieuwrdracht overlezen ieuwrlöze 
overdrachtel ijk feguerlik overlijden oofstorve; storve 
overdragen ieuwrdrage overlopen ieuwrrone; ieuwr-
overdrij ven ieuwrdrieuwe; ieuwr- streume 

dwaan overloper ieuwrroonder 
overdrij ver i eu wrdri eu wer overmacht ieuwrmacht 
overdrij ving ieuwrdrieuwing overmaken ieuwrmetje 
overdwars dwasieuwr overmits ieuwrmüs 
overeenkomen ieuwrienkomme overmoed ieuwrmued 
overeenkomst ieuwrienkomst overmoedig ieuwrmuedich 
overeenstemmen ieuwrienstimme overmorgen eeu wremeurn ; 
overeenstemming ieuwrienstimming ieuwremeurn 
overeind ieuwrieuwn overnachten ieuwrnachtje 
overerven ieuwrerve overnemen ieuwrnimme 
overeten ferfrette; ieuwriite overpeinzingen prakkesaasje 
overgaan ieuwrgain overplaatsen ieuwrplaatse 
overgang ieuwrgong overplaatsing ieuwrplaatsing 
overgeven ieuwrjaan ; speje overpriester ieuwrpriester 
overgieten ieuwrjotte overproductie ieuwrproduksje 
overgrootmoeder audbep; ieuwrbep overreden omprate 
overgrootvader audbeite; ieuwrbeite overrijden ieuwrriide 
overhaast haljetrewalje; hup- overrok schort 

stups; redderwylen overrompelen ieuwrronfelje; ieuwr-
overhalen ieuwrhelje fale 
overhandigen ieuwrhandigje overschieten ieuwrsjotte 
overhangen ieuwrhingje overschilderen ieuwrfarvje 
overheersen ieuwrheerskje overschot ieuwrschat 
overheerser ieuwrheersker overschrijven ieuwrschrieuwe 
overheid ieuwrheid overslaan ieuwrslaan; wooiliete 
overhemd besuentjen ; ieuwr- overslag ieuwrslach 

himd; ieuwrstrupper overspannen leuwrspannen 
overhoeks ieuwrhueks overspannll1g ieuwrspanning 
overhoop ieuwral; ieuwrhaip overspel ieuwrspil 
overhouden ieuwrhaude overstag ieuwrstaach 
overigens fi erders; ieuwrigens overstap ieuwrstap 
oveljarig ieuwrjierich overstappen ieuwrstappe 
overj as leuwrps overste ieuwrste 
overkleden ieuwrklooie oversteken ieuwrstykje 
overkomen ieuwrkomme overstelpen bestjelpe 
overladen ieuwrlade overstromen ieuwrstreume 
overlappen ieuwrlaapje overstroming ieuwrstreuming 
overl ast ieuwrlast overstui ven ieuwrsteeuwe 



-
765 palmzondag 

overstuur ieuwral; ieuwrstjûer paardenmiddel h yn jersmiddel 
overtalli g ieuwrtallich paardenstal h yn jersstaal 
overtocht ieuwrtacht paardentoom hynjerstaim 
overtrek hoes paardenvijg dompe; hynjersdompe 
overtrekken ieuwrlûkke paardenvlees hynjersflaask 
overtuigen ieuwrtûge paardenvlieg hynjersmich 
overtuiging ieuwrtûgi ng paardenvolk hynjersfolk 
overvaart ieuwrfaart paardrijden hynjersri ide 
overval ieuwrfaa l paardrijder hynjersr iider 
overva ll en berone; ieuwrfa le; paarlemoer parlemûen 

ieuwrronfelje paarlemoeren parlemûenen 
overvaren ieuwrfOre paars paars 
oververven ieuwrfarvje paasdag paiskedei 
oververzadigd stinsed paasei paiskeooi 
overvliegen ieuwrfj ain paasfeest paiskefeest 
overvloed ieuwrflûed paasmaandag paiskemondei 
overvloedig ieuwrflûedich; ryklik paastijd paisketiid 
overwaaien ieuwrwooie paasvakantie paiskefekansje 
overwegen ieuwrtinke paaszaterdag paiskesnieuwn 
overweldigen ieuwrweldigje paaszondag paiskesnaun 
overwerk ieuwrwerk pacht hier; pacht 
overwerken ferwrotte; pachten pachte 

ieuwrwerkje pachter pachter 
overwerkt ieuwrspannen pachthoeve hierplaats 
overwerktheid ieuwrspanning pad binnenstriete; paar ; 
overwicht ieuwrwicht paid 
overwinnaar ieuwrwinder paddestoel parestûel 
overwinnen ieuwrwinne Paesens Paizems 
overwmnIng ieuwrwinning paf paf 
overwinteren bewinterje paffen paffe 
overzetboot ieuwrsatbeut pafferig pafferi ch 
overzetgeld ieuwrsatjild paffi g pafferich 
overzetten ieuwrsatte pagina bledsyde 
overzetter ieuwrsatter pak pak 
overzetti ng ieuwrsattin g pakhuis pakhûs 
overzicht ieuwrsicht pakje pakjen 
overzien ieuwrsjain pakken dûkke; grype; oon-
overzwemmen ieuwrswomme dûkke; pakje 

pakpapier pakpapier 
pa heit paktouw pakteeuw 
paadje paidjen pa] pal 
paal pail paleis paleis 
paalsteek pail steek paling iel; ielfi skje 
paalworm pail werm palingfuik ielfûk 
paap paap palingvisser ielfisker 
paar pair palm palm 
paard happe; hynjer palmboom palmbaim 
paardebloem hynjer(s)blom; pare- palmpasen palmpaiske 

blom palmtak palmtak 
paardenbek hynjersbek palmzondag palmsnaun 

c 



pan 766 

pan pan parkiet parkyt 
pand pand ; paun parl ement parlemint 
pandbrief paunbrief parl evi nken parl efinkje 
pandjesjas kniprook; slipjas parlevinker par I efi n ker 
pandoeren pandoere parmantig parmantich 
paneel paneel parnaskruid knootjefet; parnassya 
paneermeel paneermal part pat 
panharing panherring partij partee 
paniek panyk partijbestuur parteebestjuer 
panklaar panklair partijdig parteidich 
panlat pan laat part ikulier partyku 11 i er 
pannenbakker ponebakker pas just; pas ; stap 
pannendak ponedak Pasen Paiske 
pannenkoek pank uek pasfoto pasfoto 
pannenkoeksmes pankueksmos paspoort paspoort 
pannenvis pantjefisk passagier passasj ier 
panter panter passagiersboot passasjiersbeut 
pantoffel pantoffel; toffel passen haunkje; nuegje; pose 
pantoffel bloem pan toffel blom passend geschikt 
pan toffel tje pan toffel blom passer poser 
pantser pantser passeren ferbringe; feurbykom-
pantseren pantserje me; passeerje 
panvis pantjefi sk pastei pastei 
pap bree; supenbree pastoor pasteur 
papa heit pastorie pastoree 
papegaai pappegooi pastorietuin pastoreetieuwn 
paperassen papierbuel pater pater 
papier papier patertje pater 
papieren papieren patiënt pasjint 
papiergeld papierjild patrij s patrys 
papiermand papierkuer patrij shond patryshieuwn 
pappie heitje patrijspoort patryspoort; pot se 
pappot breepoot patrij zenjacht patriizejacht 
papzak papsak; tjoksak patronenboek pa treu n ebuek 
parachute parasjutte patroon mal; patreun 
paradijs paradys patrouille patroelje 
paraplu besteedster; paraplu pauk pauk 
parasol parasol paus paus 
pardoes pardoes; perdut pauw pau 
parel parel pauwenveer pauwefeer 
parelgort parel groot paviljoen paviljuen 
parelmoer parlemuen pech meleur 
parelmoeren parlemuenen pedaal pedaal 
parelsnoer parelsnuer peddel peddel 
paren pairje peddelen peddelje 
parfum Florida-watter; ruk- pee pee 

kersgued peer por 
parkeerplaats parkeerplaats pees pees; seen 
parkeren parkeerje peg pege 
parketvloer parketfluer pegel jokkel; pegel 



767 Piet 

peil pei l perrru ssle permisje 
peildatum peildatum perplex besauwe 
peilen peile perron perron 
peiling peiling pers pers 
peillood peillaid persen perse; stinne 
peilstok peilstook personeel personeel 
pek pik persoon perseun 
pekdraad piktried persoonlijk perseunlik 
pekel breen; brem; pykel perubalsem perebalsem 
pekelen pykelje perzik perzik 
pekelharing pykelherring pest pest 
pekelspek pykelspak pesten kaste je; peste; tergje 
pekelvat pykelfat pesterij pesteree 
pekelvlees pykeltlaask pestvogel pestfieuwl 
pekelwater pykelwatter pet pet jen 
pelerine mauntjen peterolie pytrum 
pelgrim pelgrim peterselie pytersilje 
pellen dapje petite-beurre sosjaaltjen 
pels pels petroleum pytrum 
pelsdier pelsdier petroleumstel mesyn ; pytrumstel; 
pelsmantel pelsmauntel pytrurrunesyn 
pelsmuts pelsmuts peuk peukjen 
pelswerk bont peukje peukjen 
peluw pal peul pul 
pen !ins; pin peulen pulje 
penarie penary peulerwt strupaits· sukkeraits 
pendule pendUlle peuren puere 
penhouder pinhauder peuter beuker 
pennenhouder pinhauder peuteren fymelje; marrelje; ny-
penning pinning fe lje 
pens paunse peuterwerk nyfelwerk 
penseel pinseel peuzelen fn aunzje 
pensioen pinsjuen piano pyano 
pension pinsjon pianospelen pyanospylje 
peper piiper pianospeler pyanospylder 
peperbus piiperbos pias maljan; pyas 
peperduur pi iperjuer picknicken piknikje 
peperen pllperJe pief pyf 
peperhuisje piiperhusjen piek pyk; pylk 
pepermunt piipermunt piekeren pykerje 
pepernoot piipernut piekerig ploked; plokich 
per per piekfijn pusfyn ; pykfyn 
perceel perseel piemelen pymelje 
percentage persintaazje pienter schrander 
peren bloesem p6rebleu piepen pypje 
perenboom p6rebaim piepjong pypjong 
periode peryeude piepstem piipstim 
perk park pier pier 
perkamen t parkemint pierewaaien rin kelreuje 
permanent permanint Piet Pyt 



-

pieterselie 768 

pietersel ie pytersilje pinkstermaandag pinkstermondei 
piezeltje pyzeltjen pi nkstertwee pinkstertwa 
pijjekker freeschyter ; jopper; pinkstervakantie pinksterfekansje 

peejekket pinkstervrij ster pinksterfaam 
pijl pyl-en-beuch; pyl pinkstervuur pi nksterfj uer 
pIJn pyne; wee pinksterzaterdag pinkstersnieuwn 
pijnbank pynbank pinksterzondag pinkstersnaun 
pijnigen martelje; pynigje pIOen pyuen 
pijniging marteling; pyniging pioenroos pyóenreus 
pijnlijk pynlik pionier pyomer 
PiJP piip; piipeklaarkje; pip pip 

piipfol piraat pyraat 
pijpdoorsteker piipeklarker; piS miigens; pis 

piiperaiger; pispot pispoot 
piipschraver pissebed kröve; swetsteur 

pijpendop piipedap pissen miige; peesje 
pijpenkop piipekap pistool pistal; pysteul 
pijpenkrul piipekrol pit bait; fuit ; gale; kriich ; 
pijpenpeuter piipeklarker; piipe- week 

raiger; piipschraver pittig hatlik; krieuwdich; 
pijpenrek piiperak pittich 
pijpensteel piipestöle plaag plaich 
pijpkaneel pypkeniel plaagbeest plaich jair; plaichgeest 
pijpuithaler piipeklarker; piipe- plaaggeest kwainyter; plaichjair; 

raiger; piipschraver plaichgeest; treiter-
pik peek; pik kont 
pikhaak pikhaik plaagziek plaigeri ch 
pikkedonker piktjoster plaat plait 
pikken pikje plaatbrood plaitbole 
pikzwart jeudeswets; pikswets plaatijzer plaitiizder 
pi l pil plaats plaats; plak; post; stee 
pilaar pylaar plaatsbewijs plaatsbewys 
pillendraaier pi 11 edrooi er plaatselijk plaatslik 
piloot pyleut plaatsen plaatsje 
pm pege; pm plaatsnaam plaatsnöme 
pince-nez knypbril plaatstoof plaitsteuf 
pinda apenut plaatsvervanger plaatsferfanger; ynfa-
pink hakkeling; pink Ier 
pinkelen pinkje plafond plafon 
pinken pinkje plag sade 
Pinkstera vond bepruggelje plagen kasteje; plaigje; tergje 
pinksteravond pinksterjaune plagerig plaigerich 
pinksterbloem kantjeblom; pinkster- plagerij plaigeree 

blom plak plak 
pinksterdag pinksterdei plakband plakbjaun 
pinksterdinsdag pinkstertiisdei plakboek plakbuek 
pinksterdrie pinkstertrooi plakkaat plakkaat 
Pinksteren Pinkster plakken plakke 
pinksterfeest pin ksterfeest plakker plakker 
pinkstergeld pinkstersinten plakkerig klam; kleverich ; 
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kliemsk; plakkerich plenzen ga lpje; plisse; puezje 
plan feurnimmen; pl an; to- pleuris pleures 

lech plezier fertier ; nocht; piesier ; 
planeet planeet wille 
plant plant plezierig notlik; plesiericb 
plantaardappel poter; pooti epel; sat- plezierigheid notlikens 

iepel; satter plezierj ach t piesierjacht 
plantaardig plantaardich plezierreis piesierreis 
planten plantje; pootje plicht plicht 
plantenboter plantebutter plichtsbesef plichtsbesef 
planteneter plante- iiter plint plint 
plantennaam planten6me ploeg pluech 
plantenvet plantefet ploegen pluegje 
planter planter ploeger plUeger 
plantsoen plantsoen ploeg voor pluecbsneed 
plas tlee ploert ploert ; schoft 
plassen peesje; pymelje; strul- ploerterig schofti ch 

kje ploertig schoftich 
plastic plestyk ploeteren ploeterje; wrotte 
plat plaat plof plof 
platbranden plaatbane ploffen ploffe 
Platduits Plaatduts plofje plif 
platlui s plaatlus plomp lomp; plomp 
platrijden plaatriide plompen plompe 
platslaan plaatslaan plonzen batse; ombatse; om-
plattegrond plategreeuwn tj askje; plonzje 
platteland platelaun plooi pleu 
platting pl atting; straunteeuw plooien pleuje 
plattrappen dalwaadje; plaat- plooirok pleurook 

waadje; plaattraapje plooisel pleusel 
platvis plaatfi sk plotseling bupstups; ynienen 
platvoeten plaatfotten pluche plus 
plaveisel striettluerje pluchen plussen 
plavui s estrik plug pluch 
plecbt plecht pruim plum 
plecbtanker plechtanker pluimen plumen ; plumje 
plechtig plechticb pluimstrijken meuprate; plUmstryke 
plechtigheid plechticbheid pluimstrijker meuprater 
pleegkind pleechben pluimstrijkerij meuprateree 
pleegouders pleechauders plu is plus 
plegen begain ; pleegje pluisachtig pluzicb 
plein plein pluisje pluster 
pleister gips pi ui steren plusterje 
pleit pleit plui zen pluskje; pluzje 
pleiten pleit je pluizer pluzer 
pleiter avvekaat; pleiter pluizerig pluzicb 
pleitzaak pleitsaak pluizig pluzich 
plek plak; stee pluk plook; tope; tuef 
plens galp plukken plokje 
plenty plenty plukvet plookfet 



-
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plunderen plonderje poli s poli s 
plunje plunje politie pelytsje 
plus plus politieagent pelytsje; tjinder 
po pispoot politiehond pelytsjehieuwn 
pochen bluffe ; opsneje; op- politiek polytyk 

sprakke; poche; swet- polka polka 
se pollepel sleef 

pocher opsnejer; opsprakker; pols pols 
pocher; swetser polshorloge polsharleuzje 

pocherij bluf polsmof polsjen 
poedeln aakt rnuedern aiken; spier- polsslag polsslach 

naiken polsstok pols; polsstook 
poeder peujer pomp pomp 
poederdoos peujerdeus pompen aldersparkje; haze-
poederen peuJerJe nutsparkje; pompje; 
poedersuiker peujersukker sparkje 
poef poef pompmik mik; pompprikke 
poeier peujer pompoen pompuen 
poel puel pomponnetje toop 
poep kak; poep; streeuwnt pompstok pompstook 
poepen k6ke; poepe pompwater pompwatter 
poeperij poeperee pond peeuwn 
poepgroen kUschytengrien ponder bynstook 
poeren puere ponderboom bynstook 
poes poes ponjaard dolk 
poets pots pons pons 
poetsdoek poetsduek pont pont 
poetsen poetse pook peuk 
poetsgoed poetsersgued pool pool 
poetslap poetslape Pool Pool 
poetspommade poetsersgued poolnacht poolnacht 
pof pof Pools Pools 
pofbroek pofbruek poolshoogte poolsheichte; stier-
poffen poffe heichte 
poffertje ballebeusje poolster poolstier 
poffertjespan ballebeusjespan poolzee poolsee 
pofmouw pofmeeuw poon knorhone 
pogen besikje; trachte poort poort ; potse 
pok pook poot met; löven 
poken peukje; porre; preu- pootaardappel pootiepel; poter ; sat-

kelje iepel; satter 
pokken pook pootaardappelen pootgued; satgued 
pokken briefje pokebryfjen pootgoed pootgued; satgued 
pokziekte pook pootjebaden paazje 
pol pole pop pop 
polder palder popelen popelje 
polderbestuur palderbestjuer poppenhuis popehus 
polderdijk palderdyk poppenkast popekast 
Polen Polen poppenwagen popewooin 
polij sten polyste populair populêr 
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populier popel ier pracht pracht: staasje; staat 
por deeuw prachtig brudsmeu ; prachtich 
porren porre prakken peje 
porselein degelgued; degelspi I; prakkizeren prakkeseerje 

kap-en-p6negued ; praktijk praktyk 
pesleen; schuttelgued praktisch praktys 

porselei n kast komer; langekomer praten prate 
portaal fu tten sh us prater prater 
portefeu i 11 e portefulje precies just; presys 
portemonnee beurs; pong predikant dumde 
portie gran tjen; posje predikbeurt preekbeurt 
portret portret prediken prikje 
positie posytsje; post; rang prediker preker 
post past; post preek preek 
postbode brieveroonder; past- preekbeurt preekbeurt 

roonder preekstoel preekstuel 
postboot pastbeut ; pastsch i p preektoon preekteun 
postbus pastbos preI prei 
postdui f pastdeeuw preken prikje 
postelein pesleen preker preker 
postkantoor pastkanteur prelllle premy 
postuur postjuer prent print 
postuurnaad pestjuersnaad prentenboek plaitebuek; printe-
postwissel pastwiksel buek 
postzegel pastsegel presenning presinning 
pot poot present presint 
potdicht pootticht presenteerblad blaadjen 
poten 16ven; pootje presentielijst presin sjeli st 
poter poter; satter president presydint 
potkachel pootkachel presideren feursitte 
potlam sooier; wouter pressen presse; twinge 
potlood patl aid prestatie prestaasje 
pots pots presteren presteerje 
potscherf degel pretentie pretinsje 
potsenmaker potsem6ker prettig fein 
potten goed pootgued preut preut 
potverdikke patferdikke prevelen prevelje 
potverdikkie patferdikke priel priel 
potverdorie patferdory priem priem 
potverdriedorie patferdory priester priester 
praaien prooie prijs prys 
praal praal; staasje prijsl ij st prys li st 
praalgraf praalgraf prijsuitdeling prysutdelen 
praalwagen praalwooin prijsvraag prysfraach 
praam praim prijzen leuve; priizje 
praat praat prijzig juer; juerabel 
praatgraag praats prik pege; prikke; strup-
praatje praat jen pelpege 
praatjesmaker praatjesm6ker prikkelbaar kribbich 
praatstoel praatstuel prikkeldraad kramtried; punttried; 

d 
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stykeltried prooi preu 
prikkelen haizje proost! proost 
prikken prikke prop prope 
prikslede priksliide proper himmel 
priktol settap propfol ooifol 
pril pril proppen propje 
principaal prin sypaal propvol grootfol ; stampfol; 
principe begin sel stiiffol: tjokfol 
prins prins protest protest 
prin ses prin ses protesteren protesteerje 
pri n sessen boon tjes prinsessebane provincie profinsje 
prin sheerlijk prinsheerlik provisiekast spyn 
pri vaatland pryfaatlaun pruik pruk 
probaat probaat prui ken maker prukkemoker 
proberen besikje; fer sikje; pre- pruikentijd prukketiid 

beerje; trachte pruilen blivje 
probleem probleem; swierich- pruim prum; prumtjen 

heid pruimen prumkje 
procent persint pruimenboom prummebaim 
proces pers es pruimenpit prummepit 
produceren produsseerje pruimer prumker 
product produkt pruimpje prumtjen 
productie produksje pruimtabak prumtabak 
proef pruef Pruis Prus 
proefdier pruefdier prul prul 
proefdraaien pruefdrooie prullenmand papierkuer 
proefje pruefjen prullig schyterich 
proefpersoon pruefperseun prut preut 
proeftijd prueftiid prutsen fymelje ; prutse 
proefwerk pruefwerk prutser prutser 
proesten pruste pruttelen protse; prottelje; trof-
proeven prieuwe te 
proever prieuwer pruttelig prottelich 
profeet profeet psalm psalm 
professor perfester psalmboek psalmbuek 
profeteren profeteerje psalmzingen psalmsjonge; psalmje 
profijt profyt pseudoniem schuinome 
profiteren profyteerje publicatie publykaasje 
programma programma publiceren publyseerje 
prominent feuroonstaind publiek publyk 
prompt prompt; stipt pudding pudding 
pronk pronk puddingvorm puddingform 
pronkboon pronkbaan puik puk 
pronken pronkje puilen pulje 
pronker pronker pui msteen pumstien 
pronkerig pronkerich puin pun 
pronkerij pronkeree puinhoop punhaipe 
pronkstuk pronkstok puinweg pundyk 
pronkvaas stelt pui st pugel ; pust 
pronkziek pronksiek puistachtig pusterich 
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pui sterig pusteri ch raaigras rooigös 
pui stig pusterich raak raak 
puitaal putiel raam gles; raamt; rut 
pukkel pugel raamwerk raamt 
pul stelt raap raap 
pulpitum puntrum raapolie raapulje 
puitrum puntrum raapstelen raapstölen 
pulver pol ver raar fraimd ; mal : nuver; 
pun aise punnêzje raar 
punch pons raat raat 
punctueel stipt raathoning raathonning; 
punt punt; stip raatympe 
puntbaard puntbes rabarber rabarber 
puntdoek slipduek rabat rebat 
punten puntje race rees 
punter punter racebaan rees baan 
punteren punterje racefiets reesfyts 
puntgevel puntgevel racen reze 
puntig puntich ; spits rad rad; red; redderwylen ; 
puree purree ree; tjail 
purgeerkruid schytelkrieuwd radeloos riedeleus 
purper purper raden riede 
purperen purperen radheid redden s 
pus etter; mateerje radijs redii s 
put put radio-omroep radyo-omrup 
putemmer aker radio radyo 
puthaak tonhaik radionieuws neesbejochten 
putring tonring rafel rafel 
puts pots rafelen rafelje 
putten putte rafelig fnidderich 
puttings puttings raffelen rabbelje 
putwater tonswatter ; welwatter rag raige 
puzzel puzzel ragebol ragebal 
puzzelen puzzelje ragen raigje 
pyjama Pyjama ragfijn raigefyn 

rail reel 
quasi kwainswys rakelen reukelje 
quitte Iyk raken retje 

raket raket 
ra ra rakker doerak; rakkert ; st jon-
raad ried kert 
raadgever riedjeeuwer ram ram 
raadplegen riedpleegje ramen begotje; rame; rieuw-
raadsbesluit riedsbeslut zje; schatte 
raadsel riedsel ranung begott ing; raming; 
raadslid riedslid schatting 
raadszaal riedssaai rammelaar rammelaar; rinkelbel 
raadzaam riedsum rammelen gnusse; rammelje; 
raaf raaf roskje 
raagbol ragebal rammelkast krikkemik 

b 
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rammenas rammenas reageren reageerje 
ramp ramp recept resept 
rampen eren ferrampeneerje receptie resepsje 
rand raundel recht tlak; jocht 
rang rang rechtaan jochtoon 
ranglij st rangli st rechtbank jochtbank 
rangnummer rangnommer rechtdoor jochttroch 
rangorde rangadder rechtens jochtens 
rank rank rechter joch ter 
rans trang rechteranTI jochtereerm 
ran sel raun sel rechterbeen jochterruet 
ransig trang rechterhand jochterhaun 
rantsoen rantsuen rechterkant jochterkaunt 
ran tsoen eren rantsueneerje rechterlijk jochterlik 
ranZIg trang rechteroog jochtereich 
rap rap; rapmullich rechteroor jochterair 
rapaille reeuw rechterstoel jochterstuel 
rapplement rabbelemint rechtervoet jochterfuet 
rapport rapport rechterzijde jochterkaunt 
rapportage ferslach rechtheid jochtens 
ras ras rechthoek jochthuek 
rasecht rasecht rechthoekig jochthuekich 
rasp rasp rechthuis jochthus 
raspen raspe rechtop joch top 
rassenhaat rassehaat rechts jochts 
raszuiver rassuver rechtsaf jochtsoof 
rat root rech tsch a pen jochtschapen 
ratel rettel rechtspraak jochtspraak 
ratelaar sinteblom rechtspreken jochtsprakke 
ratelen gnusse; rammelje; rechtstreeks regeljocht 

rettelje; roskje rechtuit jochtut; plan-ut; ruer-
rattenklem rotefal ut 
ratten kn i p rotefal rechtvaardig jochtfêzich 
rattenkruit rotekrieuwt rech tvaardigen jochtfêzigje 
rattenstaart rotestets rechtzaak jochtsaak 
rattenval rotefal rechtzinnig jochtsinnich 
ratten van ger rotefanger reclame reklame 
rattenvergif rotefergif reclamedrukwerk folder 
rauw rau ; ree; schor recommandatie rikkemedaasje 
rauwheid rauwens recommanderen rikkemedeerje 
rauwkost raukast redacteur redakteur 
rauzen rauze redactie redaksje 
rauzer rauzer redden redde 
ravotten hei stelje; omwylderje; redder redder 

wyldelje; wyldjeie redding(s)hui s redding(s)hus 
razeil raseil reddingboot beut; reddingsbeut 
razen raze reddingsboei redding(s)beu 
razend bryskjend ; dol ; razend reddi n gsmaa tsch a p- reddi ng(s )maatschap-
razernij razernee PiJ pee 
reactie reaksje reddingswerk redding(s)werk 

-
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redd i n gs wezen redding(s)wezen regen waterput ryn wa tter( s) bak 
rede rede; ree regenworm rynwerm 
redelijk reedlik; ri ll egau ; regeren regeerje 

schaplik regering regering 
redenati e reden aasje; regiment reezjemjnt 

redenering register klapper ; register 
redeneren redeneerje reglement reglemint 
redenering redenaasje; redene- reiger ielschier ; raiger 

n ng reiken rek; rekke 
reder reder rein rein 
rederij rederee reinigen ophimmelje; reinigje 
rederijk redenryk reis reis; risselefeerje; trip 
rederijker rederyker reisbaar reisber 
rederijkerskamer rederykerskomer reiskosten reiskasten 
redevoerin g redefuering reistas reistas 
redzaam redsum reisverhaal reisferhaal 
ree ree reizen reIzJe 
reef rif reIzIger reiziger 
reefgat rifgat rek rak; rek 
reeflijn rifteeuw rekbaar rekber 
reeftouw rifteeuw rekel mant jen; mant jes-
reep reep hieuwn; reu; stjonkert 
reet kier; schreef rekenboek rakkenbuek 
reformatie herforrlling rekenen rakkenje 
refrein refrein rekening rakken; rakkening 
regeerder regeerder rekenschap rakken schap 
regel reech; regel; ri igel rekensom rakken som 
regelen regelje rekken rekke 
regeling regeling rekstok rekstook 
regelmaat regelmiet relaas relaas 
regelmatig geregeld; regelmie- relati e rel aasje 

tich reling reljng 
regelrecht regeljocht relletje relletjen 
regels regels rem rem 
regen ryn ; tjuensterweer remmen remme 
regenachtig rynich; strundersweer remplaçant ramplesant 
regenbak rynwatter(s)bak renet renet 
regenboog rynb6ge renetappel renet 
regenbui ryn beu; sjeeuwer rente rinte 
regen bui tje steeuwer rentenier rintenier 
regendruppel ryndrup rentenieren rintenierje 
regenen ryne rentmeester rintmester 
regenjas rynjas reparatie reperaasje 
regenkledi ng ryngüed; rynklaine repareren repereerje 
regenput rynwatter(s)bak repeteren repeteerje 
regent regint repeti tie repetysje 
regenton rynwatter(s)fat reportage ferslach 
regenvlaag tlaich reppen reppe 
regenwater rynwatter reservaat reservaat 
regen wa terbak ryn watter(s)bak reserve reserve 
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reserveband reservebjaun rif rif 
resoluu t krankyl; rankyl Rigaas Rigaas 
respect respekt rIJ rich ; riige; riigel 
respectabel achtber rijbewijs rybewys 
rest rest rijden riide 
restant ieuwrbl ieuwsel rijf f1 euw 
restaurant restaurant rijgen besselje; rieuwe; riige 
resultaat reseltaat rijggaren besseljen 
retour retoer rijghaakje nastel 
reu mant jen; mant jes- rijgnaald ri euwneld 

hieuwn; reu f1jgpen rieuwpin 
reuk lucht; reuk rijgveter rieuwfyter 
reukwater Florida-watter ; ruk- rijk ryk 

kersgued rijkdom rykdom 
reumati ek rimmetyk rijkelijk rykJik 
reumatiekerig rirnrnetykich rijkelui rykejued 
reumati sch rirnrnetykich rijken rykejued 
reus reus rijksdaalder ryksdaalder 
reusachtig reusachtich rijksdienst rykstjinst 
reuzel ri ezel rijksgeld ryksjild 
reven reve rijksweg rykswooi 
rib ribbe rijm riipe; rym 
ribbel ribbel rijmelarij rymeleree 
ribbelig ri bbelich f1Jmen ryme; rypje 
ribbenkast ribbekast rijmpje fersjen; rympjen 
ribes rybes rijmwoord rymwes 
ribstuk ribstok rijp flIpe; ryp 
richel richel f1jpen rypje 
ri chting richting rijpheid rypens 
ri chtingwijzer haunwiisder; paid- flJ S rii s 

wiisder; wooiwjjsder rij sdam riisdam 
richtlijn haun wiizing rij shout rii s; rii sheeuwt; 
ridder ridder rii zegüed 
ridderen ridderje rij st rys 
ridderorde ridderorde rij stebrij riizenbree 
ridderslag ridderslach rijstepap rjjzenbree 
riek greep rij stkorrel ryskêle 
riem riem rijsttafel rystafel 
ri et reid ; reide rijstwater ryswatter 
rieten reiden rijtuig rytüch 
rietgans reidgoos rijwiel fyts 
rietgors reidmosk rijzen rii ze; rii zegued 
rietkraag reidkrage rillen rieuwdboskje 
rietl and reidlaun rimpel rimpel ; ronfel; ryfel 
rietmus reidmosk rimpelen rimpelje; ronfelje; ry-
rietsigaar bolepyst felje 
rietstengel reide rimpelig ferryfeld; rimpeüch; 
rietsuiker reidsukker ron fel i ch; ryfelj ch; 
rietvink reidmosk schromfelich 
rietzanger reidsjonger nng f1n g 

-



777 romig 

ringbaard ringbes roepen ruppe 
nngen rJngje roer ruer 
ringrijden ringriiden roeren rere; riere; ruere 
ringvinger gairfinger; ringfinger roerganger ruergonger 
rinkelbel rammelaar ; rinkelbel roerig ruerich 
rinkelen rinkelje roerloos ruerleus 
rinkelrooien rinkelreuje roerpen róerpin 
rinkinken rinkinkelje roes lorem; rieuws 
rioleren ryoleerje roest rost 
riolering ryolering roesten rost je 
riool ryool roestig rostich 
ns rist roestplek rostplak 
nSlCO rysyko roestvlek rostplak 
ri skant nóedlik; riskant roestvrij rostfree 
ri skeren aventieuwlje roet róet 
rist rist roetsjen ratse 
rit rit roet water pikruet 
ritme ritme roezemoezig rieuwzich 
ritmisch ritmys roezig rieuwzich 
ritnagel ridnagel roffel roffel 
rits rits roffelen roffelje 
ritselen risselje; strevelje roffelschaaf róchschaaf 
ritsig lupsk roffelzaag toffelsaach 
ritssluiting rits; ri tssl ótting rog roch 
rivier ryvler rogge rage 
rob rove roggebrood braid; ragebraid; 
robbenjager rovejager trymbraid 
robbenvel rovefal roggemeel ragemal 
rochel rachel roggentand roggetaak 
rochelen rachelje rok rook 
roddelaar rachbeest roken reke 
roddelen rache roker reker 
rodehond raidehieuwn rokerig · rikkelich 
rodig raidich r~kerij rekeree 
roef ruef rokje rakjen 
roeibank doft; reubank rol rol 
roeiboot reubeut rolklaver kniineblom 
roeien reuJe rollen rolje 
roeIer reujer roller brakker 
roelnem reuriem rolluik rollók 
roeispaan reunem rolstoel rolstóel 
roei vlet jole roltrap roltrap 
roek ru ek rol verdelin g rolferdeling 
roekeloos domdryst; dryst; ruk- roman roman 

keleus romantiek romantyk 
roeken nest ruekenast romantisch romantys 
roem faam; glory; ruem Romeins Romeins 
roemen priizje; rueme romen ralmJe 
roemer reumer romer reumer 
roep rup ronlÎg raimich 
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rommel dros ; rommel; seutjen rondspoken omspukje 
rommelen graaie; rommelje rondstrooien reeuwnstreuje 
rommelig rommelich rondtasten reeuwntaaste 
rommeltje rommelseutjen rondte reeuwnte 
rommelzolder rommelseeuwder rondtrappen reeuwnschoppe 
rommelzootje rommelseutjen ronduit plan-ut; reeuwn-ut ; 
romp romp ruer-ut 
rond reeuwn rondvertellen ferknolkje 
rondbabbelen ferkwaakje rondvliegen reeuwnfjain 
rondbrengen reeuwnbringe rondvraag reeuwnfraach 
ronddansen omdaunsje rondwaren reeuwnwarje 
ronddelen utdele rondweg reeuwn-ut 
ronddeling utdeling rondwentelen beile 
ronddolen omdalkje; omdwylje; rondzeggen reeuwnseze 

reeuwndwylje rondzien reeuwnsjain 
ronddollen ombeile rondzwalken omswalkje; reeuwn-
ronddraaien reeuwndrooie swalkje 
ronddrijven omdrieuwe rondzwemmen omswomme 
ronddwalen omdwylje; rondzwerven omdalkje; omswalkje; 

reeuwndwylje omswiine; reeuwn-
ronden reeuwnJe strunne; reeuwn-
rondgaan reeuwngam swalkje 
rondhangen omhingje rong ron ge 
rondheid reeuwnens ronken ronke; snorkje 
rondjagen omfyterje ronslenteren omtjolve 
rondlàjken reeuwnsjain rood raid 
rondkruipen omkruppe roodborstje raidbosjen 
rondloeren reeuwnljeuwre roodharig raidhierich 
rondlopen omrone; omtoffelje; roodvonk rajdfonk 

omwaadje; omwiine; roof reeuw; reuf 
reeuwnrone; strunne roofdier reufdier 

rondneuzen strunne roofvogel reuffieuwl 
rondom reeuwnom ; wech- rooien reuJe 

ende-weer rooilijn rooilyn 
rondplassen ombatse; omtjaskje rook reek 
rondreis reeuwnrelS rookvlees rikf1aask 
rondrijden omriide; reeuwnriide rookwaren rekeree 
rondscharrelen gnuskje; omgnuskje; rookwolk reekwolk 

omwimmelje; om- room rmme 
scharrelje; omfros- roomachtig raimich 
selje; reeuwnfrosselje roomboter bi eu wrebu tter 

rondschrij ven reeuwnschrieuwen roomkannetje raimkantjen 
rondsel reeuwndsel roomkom rairnkum 
rondsjouwen om baffelje; omsjeeu- roomlepel raimlappel 

we; reeuwnsjeeuwe rooms-katholiek reums 
rondslen teren omkneuje; omschei le; rooms reums 

omslierkje; omswal- room schaal raimschaal 
kje; reeuwnswaJkje roos reus; schin 

rondslujpen strunne rooster roster 
rondsnuffelen strunne roosteren rosterje 
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ros ros ru if reeuw; rip ; rOf 
rosachtig rossich ru ig ferhaisd ; ruch ; spli t-
roskam raskeum teri ch; sprieterich 
roskammen raslUeme ruigheid ruggens 
rossen rasse ruigte ruchte 
rossig rossich ruiken rukke 
rot rat; ra tti ch ruiker rukkert 
rotgans ratgoos ruil reul 
rots rots ruil en rulje 
rotsachtig rotsich ruilhandel reulhaundel 
rotsblok rotsblak ruil verkaveling reulferkaiveli ng 
rotsig rotsich ruim rum 
rotten rat je rUimen rumje 
rottig rattich ruimte rumte 
rouw reeuw ruimteschip rumteschip 
rouwband reeuwbjaun ruimtevaart rumtefaart 
rouwbrief reeuwbrief ruin run 
rouwdienst reeuwtj inst ruïne rewyne 
rouwdoek regenskleed ruïneren ferri n neweerje 
rouwen reeuwe rui sen rieuwzje; strevelje 
rouwgoed reeuwgued ruiten rutten 
rouwig reeuwich ruitenaas ruttenaas 
rouwkaart reeuwkaart ruiter rutter 
rouwkamer reeuwkomer ruiterlijk rutterlik 
rouwkleding reeuwklaine; reeuw- ruk haal; rok 

gued rukken rappe; rokke 
rouwkleed reeu wkl eed rukwind rokwiin 
rouwkoop reeuwkaip rul mol ; rol 
rouwtijd reeuwtiid rum rum 
roven reuve; struppelje rumoer gespus; remoer 
rover reuver rumoerig remoerich ; ri euwzich 
rovershol reuvershooI rundvee gotfee; huernfee 
roversnest reuversnast rups rupe 
royaal guedjeeuwsk; rejaal Rus Rus 
roze roze rus spyts 
rozenkrans reuzekrauns Rusland Ruslaun 
rozenolie reuze-ulje Russisch Russys 
rozentuin reuzetieuwn rust lin s; rast 
rozIJn seryn rustbank rastbank 
rubriek rubryk rustdag rastdei 
rug rech rusten raste 
ruggelings reggels rusthuis rasth us 
ruggengraat rechbonke; reggegraat rustig bedaars(d); kalm; 
ruggenmerg reggemarch krankyl; rastich 
rugleuning rechleuning rustplaats rastplak 
rugvet speenfet ruw ferhaisd; rau; ruch; 
rugVin rechfin spi i tterich; sprieteri ch 
rugwervel wervel ruwheid rauwens; ruggens 
rugzak rech sak ruwschaaf ruchschaaf 
ruien ferfeerje; ferhierje ruwweg ruchwooi 

% 
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ruzie rieuwzje: opstaun ; schaakbord schaakbues 
twist schaakspel schaakspil 

ruziemaker rieuwzjebruek schaakspeler schaker 
schaakstuk schaakstok 

saa i sooi schaal schaal 
saa ien sOOien schaamdeel preut 
sabbat sabbat schaamte schomte 
sabbelen sabbelje; sovje schaamtegevoel schomtegefuel 
sabel sabel schaamteloos eeuwnbeschomsum 
sabelen sabelje schaap schiep: tauke 
sacrament sakramint schaapherder schiephueder 
sage sage schaapscheerder sch iepscheerder 
sago sago schaapskooi schiepskeu 
sa li e selve schaapskop schiepekap 
sa li emelk selvemulke schaar schier 
sa lon sa lon schaars schairs 
salonboot salonbeut schaarsl iep schierslyper 
sa luut sa lut schaarste krapte; schairste 
samen gai r; mooi-ineeuwr; schaats reed 

tàgaire schaatsen reerone 
samendringen gairdringe schaatsenrijden reerone 
samenkomen gairkomme schaatsenrijder riider; reeroonder 
samenkomst galrkomst schaatser reeroonder 
samenkrimpen gairkrimpe schaatsweer reeroondersweer 
samenlopen gairrone schacht pylk; schacht 
samenraapsel griemmank schade schai 
samenscholen gairheukerje; scheulje schadelijk schaihk 
samentrekken gairlukke schadepost schaipost 
samenvloeien gairfleuje schadevergoeding schaifergueding 
samenvouwen gairfaudje schaduw schadUf 
sandaal sandaal schaft schaft 
sap sap schaften schafte 
sappig sappich schakel kai t; schaikel ; scha-
sar treiterkont kei ; schalm 
sardientjes sardyntjes schakelen schakelje 
sarren narje schaken schake 
satan satan schaker schaker 
satanswerk satanswerk schalk bies; gut 
satijn satyn schalks bii zich ; guttich 
saus saus; stip schallen opsmetterje; smetterje 
sausen sauzje schalm kait; schaikel; schalm 
sauskom stipkum schamen schomje 
sauzen sauzje schampen schampe 
savooien kool safooiekeul schamper schamper 
savooikool safooiekeul schamperen schampelje 
scepter schepter schampschot schampschat ; scham-
scha schai per 
schaaf schaaf schandaa l schandaal 
schaafbank schaafbank schandalig schandalich 
schaafwond smets lape schandali seren schanseerje 
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schande schaune scheepsbou wer sch i ps beeu wer 
schandelijk schandlik scheepsdokter schipsdakter 
schans schauns sch eepsex p I oitan t reder 
schapenbl oem schiepeblom scheepskist scheepski st 
schapenhok schiepeheuk scheepslading schipslading 
schapenkaas schiepetj iis scheepslicht scheepsjiet 
schapenkeutel schiepekeutel scheepsluik scheepslûk 
schapenkop schiepekap scheepsruimte schipsrûmte 
schapenmarkt schiepmarkt scheepsvloer dek 
schapenmelk schiepmulke scheepswerf scheepswerf; werf 
sch a pen sch eerder schiepscheerder scheepvaart faart; schipfaart 
sch apen teek schiepetyk scheerapparaat scheerapparaat 
schapenvet schiepfet scheerbakje scheerkûm 
schapen vlees schiepfl aask scheerhout scheerheeuwt 
schapenwol schiepewol scheerkwast scheerkwast 
schappelijk schaplik scheermes scheermös 
schar schar scheerspiegel scheerspegel 
schare schare scheerwater scheerwatter 
scharensliep schierslyper scheet scheet 
scharenslijper schierslyper scheiden scheide 
scharminkel scharminkel scheiding naad; scheiding 
scharnier bjaun ; scharnier scheidingslijn grins 
scharrel scharrel scheidsrechter scheidsjochter 
scharrelen scharrelje; schjjve schel bel; schel; schril ; 
scharreltje scharrel schrilje 
schat jaif; jaive; jaiverd; schelden schelde 

schat scheldnaam scheldnöme 
schateren schaterje scheldwoord scheldwes 
schatgraver schatgraver schelen schele 
schatkamer schatkomer schellen schelje 
schatki st schatkist schelling schelling 
schatrijk schatryk schelm doerak 
schatten beg ot je; rame; reuje; schelp krimp 

ri euwzje; schatte schelpengrit schil 
schattig schattich sch el pen grui s schil 
schatting begotting; raming; schelpenpad krimpepaid 

schatting schelpenvisser krimpefisker 
schavelen schafylje schelpenzuiger schulpesûger 
schaven schave scheluw schelf 
schavielen schafylje schelvis schylfisk 
schavuit doerak; stjonkert schemer schymer; twadonker 
schede schee schemeravond schymerjaune 
schedel plöse schemerdonker hailtjoster 
scheef schiif; wynsk schemeren schymerje 
scheel scheel schemerig schymerich 
scheen schyn schemering schymering; schymer ; 
scheenbeen schyn ; schyn bonke twadonker 
scheepsarts schipsdakter schemerl amp schymerlamp 
scheepsbeschuit kaaks schemerlampje pink 
scheepsbouw schipsbeeuw schenden schinde 
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schender schinder schijtkruid schytelkrieuwd 
schending schi nding schikken nuegje; scheukerje; 
chenken jotte; schinke schikke 

schenking schinking schil schyl 
schep schep; schepfo l schilddak flecht ; wolvedak 
schepemmer schepomer schildknoop schildkneup 
schepnet schepnat schillen iepelschyle; kap-en-
schepnetje schepnat stetsje; schyle 
scheppen scheppe schimmel schimmel 
schepper móker; schepper schimmelen schi mmelje 
schepping schepping schimmelig schimmel ich 
scheppingsverhaal scheppingsferhaal schimpen schimpe 
schepsel schepsel schimpscheut schimpschat 
scheren schere; sooie schip schip 
scherf degel; degelje schipbreuk schipbreuk 
schering schering schipbreukeling schipbreukeling 
scherm scherm schipbrug schipbrêge 
schermen schermje schipper schipper 
schermer schermer schipperen schipperje 
scherp bits; scharp schippersvrouw schipperswyf 
scherpen harje; scharpje schitteren schitterje 
scherpheid scharpens schittering blink; schittering 
scherpte scharpte sch i tter! i ch t schi tterjiet 
scherpzinnig scharpsinn ich schoeisel schuenwerk 
scherts kotswyl schoen baffels; kloskers; 
schets schets schuen; schytschoffels 
schetsboek schetsbuek schoenborstel sch uen bassel 
schetsen schetse schoenenwinkel schuenwinkel 
sch etteren kwetterje; schetterje schoener schunjer 
scheuken gniffe lje; gnisje; schoenlapper schuenlaper; schuster 

scheuke schoenmaken schuenmetje 
scheur schur schoenmaker schuenmóker; schus-
scheuren ferrappe; rappe; ter 

schurre; tàgyselje schoenmakerij schuenmókeree 
scheuring schurring schoensmeer schuensmór; wiks 
scheurkalender schurkalinder schoenwinkel schuenwinkel 
scheut gyts schoffel schoffel 
scheutje lik schoffelen schoffelje 
schichtig schichtich; spril schoft ploert; schoft 
schiereiland schiereilaun schoftachtig schoftich 
Schiermonnikoog Schiermonnikeich schofti g schoftich 
schieten fjuerje schok nok; schok 
schieter schatel; sj otter schokbreker schokbrakker 
schietgeweer geweer schokken gypse; nokke; 
schietplank schatel schokke 
schietschop schatel schol schol 
schijn kwai nswys scholekster leeuw 
schijnsel jiet schommel schommel; teeuwter 
schijt kak; poep; streeuwnt schommelen schommelje; teeuw-
schijten poepe terje 
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schommeling schommeling schoonzuster baker; scheunsoster; 
schommelstoel schommelstuel snaarske; snoor 
schonkig bonkich schoorbalk krebyl 
schoof schove schoorsteen schastien 
schooien scheuje schoorsteenmantel schastienmauntel 
schooier scheujer schoorsteen veger schastienraiger 
school scheul ; schuele schoot schetse; scheut 
schoolbank schuelbank schoothoek scheuthoorn 
schoolbestuur schuelbestjuer schoothoorn scheuthoorn 
schoolblijven nooiblieuwe sch ootzi tteri g schetsich 
schoolblijver nooiblieuwer schop schop; traap 
schooldag schueldei schoppen schoppe; schoppen; 
schooldeur schueldaar traapje 
schoolfeest schuelfeest schoppenaas schoppenaas 
schoolfoto schuelportret schopstoel schopstuel 
schoolgaand schuelgaind schor hais ; schor 
schoolgang schuelgain schoren besch6rje; scharje; 
schoolgeld schueljild stutte 
schooljaar schueljier schorpioen schorpylien 
schooljongen schueljonge schors schos 
schooljuffrouw schueljuffrou schort fel aart jen; schetlik; 
schoolkind schuelben schettelduek 
schoolmeester mester ; schuelmester schot avvansaasje; schat 
schoolmeisje schuelfaam Schot Schot 
schoolmuur schuelsmieuwre schotel schatel ; schuttel 
school opstel opstel schoteltje pan 
schoolplein sch uelsplein ; sch uel- schots schots 

stek; stek Schots Schots 
schoolradio schuelradyo schouder scheeuwder 
schoolreisje sch uelreisjen schouderblad scheeuwderbled 
schooltas schueltas schoudermanteltje scheeuwdermauntjen 
schooltijd schueltiid schoudertas scheeuwdertas 
schoon scheun ; schien schout scheeuwt 
schoonboenen panschrovje schouw scheeuw 
sch oon broeder swalger sdi ouwen scheeuwe 
schoondochter scheundachter schouwing scheeuw 
schoonheid meujens; schienens schouwspel scheeuwspil 
schoonhouden schienhaude schraag schraach 
schoonmaak schienm6k schraal ferhaisd ; schraal; 
schoonmaken freedzje ; himmelje; splitterich; sprieterich 

klaarkje; schienmetje; schrabben schraavje 
snieuwnzje; schrabber schraver 
utwaaskje schragen scharje; stypje 

schoonmoeder scheunmem schram schram 
sch oon ouders scheunauders schrammen schramme 
schoonspoelen schienspele schrander schrander; sneud; 
schoonvader scheunheit slim 
schoonvegen schienfooie schranderheid sneudens 
schoonwrijven schienwrieuwe schrapen schraavje 
schoonzoon scheunseun schraper schraver 
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schrapklamp schriplaat schroeierig schreusk 
schrappen schraavje; trochhelje schroeven schruve 
schrapper schraver schroeven d raa i er schruvedrooier 
schrede stap schrokken schrokke 
schreeuw beer; schreeuw schrokop fretter; hapschruttel 
schreeuwbek beer bek schrompelen schromfelje 
schreeuwen schreeuwe sch rom pel i g schromfelich 
schreeuwlelijk beer bek schroom schroom 
schreien kryte schroot schroot 
schriel schriel schub schub 
schrift schrift schubbe schub 
Schrift Schri ft schudden schodje 
schriftelijk schriftlik schuier bassel 
schriftgeleerde schriftgeleersde schuieren basselje 
schrijfboek schrieuwbuek schuif kllip ; schuuf 
schrijtbord schrieuwbues schuifbord sniebues; sniescheeu-
schrijffout ferschrieuwing; wer 

schrieuwfa ut schuifdak scheeuwdak 
schrijfles schrieuwles schuifdeur scheeuwdaar 
schrijfl essenaar schrieuwbues schuifelen frosselje; schoffelje; 
schrijfl etter schrieuwlatter schuffelje 
schrijfmachine schrieuwmesyn schuifladder scheeuwleiers 
schrijfster schrieuwster schuifluik scheeuwluk 
schrijftaal schrieuwtaa l schuifslede scheeuwsliide 
schrijftafel schTieuwtafel schuil fersyde 
schrijfwerk schrieuwwerk schuilen schulje 
schrijfwijze schrieuwwiize schuilhoek schul 
schrijnen schryne; smetse schuilkelder schulkelder 
schrijven schrieuwen; schrieu- schuilnaam schuinome 

we schuilplaats hooi ; schul ; schul-
schrijver schrieuwer plaats 
sch rijverij sch ri eu weree schuim brieuwzem; schum 
schrik schrik schuimbekken schumbekje 
schrikachtig schichtich ; schuimen schumje 

schrikachtich ; spril schuimkop schómkap 
schrikbeeld schrikbeeld schuimpje schumpjen 
schrikdraad schriktried schuimspaan gatjesleef 
schrikkeljaar schrikkeljier schuin scheuns; schiif 
schrikken schrikke schuins scheuns 
schril schril; schrilje; spril schuit schut 
schrobben schrovje schuiven scheeuwe 
schrobber schrover schuld sjild 
schrobbering schrobbering sch u I dbeken ten i s sj ildbekinteni s 
schrobzaag schrobsaach schuldbesef sj i ldbesef 
schroef schruuf schuldenaar sjildner 
schroefas schruufas schuldig sj ildich 
schroefbank schruufbank schuldi ge sjildige 
schroefdop schruufdap schuldvraag sj i Idfraach 
schroefmoer muer schuren scherje 
schroeien schreuje; sinzje schurft ri euwde; schurft 
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schurftig ri euwdich; schurftich sierlijk sierlik 
schurk schork sierplant sierplant 
schurken gniffelje; gni sje; nak- siersel fers iersel 

scharje; scheuke sierspijker sierspyker 
schurkenstreek schorkestreek sigaar segaar 
schutsluis schutslieuws sigaren as segare- ieske 
schutten schutte sigarenrook segarereek 
schutter sjotter sigaret sygaret 
schutting schat sigarettenas sygarette-ieske 
schuur schun sigaretten rook sygarettereek 
schuurdeur haifaksdaar; signaal sinjaal 

reedsdaar; schun sdaar sijpelen kwlielje; sypje 
schuurpapier scherpapier sIJ sJe sysjen 
schuurtje heuk sik sik 
sch uurzak schursak sikkel sicht; sikkel 
schuw scheeuw sikkeneurig sikkeneurich 
schuwheid scheeuwens simpel simpel 
scribent schrybint sinaasappel apelsyn ; synesapel 
seconde sekonde sinds sont 
seconden wijzer sekondewiisder singel singel 
secretarie griffy singelband singelbjaun 
secretaris griffier; sehetaris singulier singelier 
secuur sekuer sinjeur sinjeur 
secuurheid sekuerens sint sint 
sedert sont sintel sintel 
sein sem sintelbaan sintelbaan 
seinen seine Sint-Elmusvuur degelfjuer ; sprinkel-
seinlicht seinjiet fjuer 
seinpaal seinpail Sinterklaas klozum ; Sonderklaas 
seinvlag seinflage sinterklaasavond sonderklazejaune 
seizoen seisuen Sip sip 
seks seks sits sits 
sekse sekse sitsen sitsen 
seksen sekse situatie sytewaasje 
sen uw senUf sjaal das ; nat; sjaal 
september septimber sjachelen sjacherje 
sergeant sersjant sjacheren sjacherje 
sering sering sjalot selon 
serpent serpint sjans sjans 
servet serfet sjansen sjanse 
servies serfys sjees sjees 
sidderen sidderje sjerp sjerp 
siddering siddering sjezen sjeze 
Sien Syne sjilpen sjilpe; sypje 
sier fersiering ; sier sjirpen sjirpje 
sieraad sieraad sjoelbak sjoelbak 
sierband sierbjaun sjoelbakken sjoele 
sierduif sierdeeuw sjoelen sjoele 
sieren fersiere; siere sjofel sjofel 
sierkun st sierkonst sjokken hokselje; sleiferje 



-
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sjorren sjorre slakkenhuis slakkehulk; slakkehus 
sjorring sjorring slakkenmeel slakkemal 
sjouw sJeeuw slang slang 
sjouwer sjeeuwer; sjeeuwers- slangekruid slangekrieuwd 

man slank slank 
sjouwerman sjeeuwer; sjeeuwers- slaolie sla- ulje 

man slap slap 
skelet geraamte slapen sliepe 
sla slaad slaper slieper 
slaaf slaaf slaperig lodderich; slieperich ; 
slaan kL eeuwe; meppe; sluch 

slaan; wapse slaperigheid sluggens 
slaap sli ep slapheid slappens 
slaapdeuntje sli epdeuntjen slappeling slappeling 
slaapdronken sliepdronken slapte slapte 
slaapje sluchjen slavenleven slaveli vven 
slaapkamer sliepkomer slavenwerk slavewerk 
slaapkop sluchjen; sluggert slavernij slavernee 
slaapliedje sliepdeuntjen slavin slavin 
slaapmiddel sliepmjddel slecht mjn ; sjocht; sjued; 
slaapmuts nachtmuts; sliepmuts striemin 
slaapogen sliepeigen slechtheid sjochtens; sjuedens 
slaappil sheppi l slede slüde 
slaapplaats sliepstee; si iepplak slee sliide 
slaapwandelen sbepwaundelje sleeën slydjeie 
slaapzaal sliepsaal sleep sleep 
slaapzak sliepsak sleepboot sleepbeut 
slab kwylduek; twylik sleeptouw sleepteeuw 
slabbetje kwylduek; twylik sleet sleet 
slacht slacht sleets slytsk 
slachtbank slachtbank sleg kLoop 
slachtbeest slachtbeest slegge kLoop 
slachtdier slachtbeest slenk ril ; sbnk 
slachten slacht je; swynestykje slenteren sleiferje; tjalkje 
slachthuis slachthus slepen seulje; slypje; tooie 
slachting slachting slet slet 
slachtmaand slach tmond sleuf sleuf 
slachtoffer slach toffer sleur sleur 
slachtvee slachtfee sleuren slypje 
slag bats; klets; mep; slach sleurwerk sleurwerk 
slagader slachieder sleutel kooi 
slagen sI aagje sleutelbeen scheeuwderbonke 
slaghaak slachhaik sleutelgat kooi(s)gat; slatgat 
slagroom slachrajme sbb slyk 
slagschip slachschip slibben slykje 
slagveld slachfjild slip-over ieuwrstrupper 
slagwerk slachwerk slieren sliere; sberkje 
slagzin slachsin sliert gliider 
slak slak slifferen sifkje 
slakkengang slakkegong slijk blabber; drek; drits ; 
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paazje; slyk; waakte slokje supjen 
slijkerig drekkich ; dritsich ; slokop fretsak; hapschruttel ; 

slykerich keeuwsterrneeuwn 
slijkig drekkich ; dritsich ; slome oltjen; sluggert; soek-

slykerich sak 
slijm slym sloof sleuf 
slijmerig slymerich sloom slaf; sleeuw; 
slijmhoest kinkhust sleeuwnsk; sluch 
slijmig slymerich sloomheid slaffens; sleeuwens; 
slijpen slype sluggens 
slijper slyper sloompie oltjen; soeksak 
slijperij slyperee sloop sleup 
slijpsel slypsel sloot slait 
slijpsteen slypstien slootkant slaitswaal 
slijtage sleet; slytaazje slootwater slaitwatter 
slijten slyte slopen fersleupe; sleupe 
slijter slyter sloper sleuper 
slijterij slyteree slordig haveleus; slozzich 
slijting sleet; slyting slordigheid slozzigens 
slik slyk slorpen s16ferje 
slikken slokke slot slat; ti chtslutte 
slim liep; sneud sloten slatte 
slimheid liepens; sneudens slotenmaker slatmöker 
slingen slinge slotzang slatsang 
slinger slinger sloven wrotte 
slingeren heuje; kakogelje; sluier sleujer 

schei Ie; slingerje sluik sluk 
slingerkiel kimkiel sluikharig slukhierich 
slingerplant slingerplant sluimer slummer 
slinken slinke sluimeren slummerje 
slip slippe sluimering slummer 
slipjas kniprook; slipjas sluipen gluppe; sluppe 
slippen slippe sluis slieuws 
slipper slipper sluisdeur slieuwsdaar 
slippertje slipper sluIsgeld slieuwsjild 
slissen lispelje; slisse sluiswachter slieuwswachter 
slobberen slavje; slobberje slwten slutte; tichtdwaan 
slodderig slozzich sluiting slutting 
slodderigheid slozzigens sluitingstijd sluttingstiid 
slodderkous slozzebak; trypen- sluitring WOOI 

traap sluitsteen slutstien 
sloddervos slozzebak; trypen- sluitstuk slutstok 

traap slurpen slöferje 
sloep scheepssluep; sluep sluw leus; slieuw; sluch-
slof slaf; slof slieuw; trochtraped 
sloffen sleiferje; sliije; sloffe sluwheid leuzens; slieuwens 
slofheid slaffens smaad smaad 
slok klok; slok; suuch ; smaak smaak 

teuch smachten smacht je 
slokdarm slokterm smadelijk smaadlik 
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smaden heune; smaadje smokwerk smokwerk 
smak smak smoordronken smeurdronken 
smakelijk smaakJik smoorheet smeuljit 
smaken smet je smoren smeure 
smakken smakke; smekke snaak gut 
smal smal snaaks gutti ch 
smaldoek smalduek snaar snaar 
smart leed; smets: wee snakken snakke 
smarten smetse nap snap 
smarting smetslape snappen snappe 
smeden smeie snateren snatelje 
smederij smidderee snauw grau; sn au 
smeedijzer smeedii zder snauwen snauwe 
smeedwerk smeedwerk snauwerI g snausk 
smeer sm6r snavel neb; snavel: sneb 
smeerkaars fetk6s sneb sneb 
smeerkaas sm6rtjii s snebbe sneb 
smeerlap smeerlap snede fyk; harpaid; sneed 
smeerlapperij smeer lapperee snedig snedich 
smeermiddel sm6r; sm6rsel snee pinje; sneed 
smeerpoets drosbeest; griemkont snees snies 
smeersel sm6r; sm6rsel sneetje fenaatjen 
smeken smeke sneeuw snie 
smelten rane; smeeuwte sneeuwbal sniebal 
smeren sm6re sneeuwballen sniebalje 
smerig drossich; smarch sneeuwblind snieblyn 
smerigheid smeerlapperee sneeuwbril sniebril 
smet flek; smet sneeuwbui sniebeu 
smetten smetse sneeuwduin sniebilte 
smeuïg smeidich sneeuwen sneje; sniejeie; ster-
smeulen smeule relje 
smid smid sneeuwhoop sniebilte 
smidse smidderee sneeuwjacht sniejacht 
smidsgereedschap smidsark sneeuwkJokje kJ akjen 
smidshamer smidshommer sneeuwlucht snieloft 
smiecht smycht sneeuwman Sl11eman 
smient smynt sneeuwpop sniepop 
smijdig smeidich sneeuwruimer schap; scheeuwbues 
smijten kinkelje; kei ie; sneeuwschoen snieschuen 

scheile; smyte sneeuwschop schap 
smikkelen fnaunzje sneeuwschui ver scheeuwbues 
smoes smoesjen sneeuwstorm sniestarm 
smoesje smoesjen sneeuwuil snie-ul 
smoezelig grimmelich ; gruze- sneeuwvlok snieflak 

lich ; sutterich sneeuwwater sniewatter 
smoezen konkelje sneeuwwit sniewyt 
smokkelaar smokkel der snel fluch ; rap; red; red-
smokkelarij smokkelderee derwylen; ree 
smokkelen smokkelje snelheid faart ; fes ; gong; red-
smokken smokke dens 
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snellen fege; fyterje ; sjeze; snorken snorkje 
smore snorren snorre 

snert snert snot snot; snote 
sneu sneu snotaap snotaap 
sneuvelen sneuvelje snotbengel snotbongel 
snibbig snibbich snotjongen snot jonge 
snijbonenmolen sneebaanmeeuwn snotneus snotneus; snutlamp 
snijbonen vat sneebaanfa t snottebel snotebel 
snijboon sneebaan snotteren snoterje 
snijden sneje snotterig snoterich 
snijder snyder snotziekte snot 
snijmachine sneemesyne snuffelen snofkje 
snijmes sneemos snuffen snofkje 
snijtand kiize; twisk snufferd snots 
snijwerk sneewerk snugger sneud 
snij zeil sneeseil snuggerheid sneudens 
snik snik; snok snuifdoos snlifdeus 
snikheet smeurjit snuiftabak snliftabak 
snikken snokke sn ui sterijen dingereetsen; snip-
snip SnIp snoren 
snipperdag snipperdei snuit snut 
snipperen snipperje snuiten snutje 
snoeien sneuje snUi ven snuve 
snoeimes sneumos snurken snorkje 
snoeischaar sneuschier sociaal-demokraat sosjaal-demokraat 
snoek snoek sociaal sosjaal 
snoep sliindersgued; snof- soda soda 

güed; snoveree Sodom Sodom 
snoepachtig sli inderich; sliinsk soelaas ferlichting 
snoepen sliine; snovje soep sap 
snoeper sliinder; snoofbek; soepbord sapkum; sappan 

snover soepel linnich 
snoeperig sliinderich; sliinsk soepgroente sapgriente 
snoeperijen sliindersgued; soepkip saphin 

snofgued; snoveree soeppan sappan 
snoepgoed sliindersgued; soepvlees sapflaask 

snofgued; snoveree soes sieuwze 
snoepig sliinderi ch; sliinsk soezen slugje 
snoepje sieu wrtjen; suertjen sop soja 
snoer snuer sok hassak ; sak 
snoet snots; tieuwt soldaat soldaat 
snoetje tieuwt soldeerbout soldeerbeeu wt 
snoeven bluffe ; opsneje; op- soldeerijzer soldeeri i zder 

sprakke; poche; swet- solderen soldeerje 
se sollicitatie olsetaasje 

snoever opsnejer; opsprakker; sollici teren solseteerje 
pocher; swetser som som 

snoeverij gotspraak; opsnejeree; somber somber 
opsprakkeree sommige guen; sommige 

snor knevel; snor soms bytiiden; soms; som-
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tiids specht heeuwtpeker; specht 
somtijds somtiids specie speesje 
soort seurt; slach speculaas sukkerman 
soortgenoot seurtgeneut speculatie spekulaasje 
soortnaam seurtnome speculeren spekuleerje 
sop sap speeksel flii ve; kwyl; spee 
sopje sapjen speekselen flyvje; kwylje 
soppen kwytse; kwozje; speeldoos spyldeus 

tjaskje speelgenoot kameraad 
sorteren utschifte speelgenote kameraadske 
souvenIr oontinken speelgoed spylgued 
spaak spake speelgoedbeer spylguedsbeer 
spaan flinker; spon; spuen speelkaart spylkaart 
spaander flinker; spon; spuen speellieden spylfolk 
Spaans Spaans speellui spylfolk 
spaarbank spaarbank speelman spylman 
spaarpot bynkebos; spaarpoot speelplaats spylplaats 
spade lap speels opheuje; spylsk 
spaghetti spagetty speelsheid spylskens 
spalk spalk speeltuig spyltuch 
spalken spalkje speeltuin spyltieuwn 
span kappel ; span speen ieuwder; speen 
spandoek spanduek speenkruid speenkrieuwd 
spanen sponnen ; spuenen speer speer 
spang gesp spek rechspak; spak; swy-
Spanje Spanje negued 
span ketting spaanketting spekbokking spakbokking 
spannen spanne speken fl yvje; kwylje 
spannend spannend spekhaak spakhaik 
spanner spander speklaag spaklaach ; spyn 
spanning spanning spektakel spektakel 
spant spaant spekvet spakfet 
spanwijdte spanwiidte spekzool spakseul 
spanzaag spansaach spekzwoerd spakswaits 
spar spier spel spil 
sparappel jokkel ; sparapel spelbreker spi I brakker 
sparen sparje speld spjald 
sparkelen fonkelje spelden spjaldje 
sparrenboom sparrebaim speldenkoker spjaldetontjen; spjal-
sparrenbos sparrebosk dekoker 
sparrengroen sparregn en speldenkussen spjaldekêsen 
sparrenhout sparreheeuwt spelen aalsje; krevelje; spylje 
spartelen spattelje speler spylder 
spat spaat spellen spelle 
spatader spatieder spelletje spil 
spatbord spatbues spelling spelling 
spatie spaasje spencer ieuwrstrupper 
spatlap spatlape spenderen spandeerje 
spatten spate sperren spel"je 
specerijen krieu wdereeën sperwer letsebeul ; sperwer 
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sperziebonen prin sessebane spit spit; tjeske; treed-
spet spaat beeuwt 
spetten spate spits pyk; puntich ; spits 
speurend strunne spitskool spitskeul 
spie lins; pege spi tsmuis pypermus 
spieden lieuwre; oofstrunne spitsuur spitsieuwre 
spiegel spegel splijten spaute; splyte 
spiegelbeeld spegelbeeld splint splint 
spiegelen spegelje splinter splinter 
spiegelglad spegelgled splinteren splinterje 
spiegelschrift spegelschrift splinternieuw splinternee 
spIer spier split split 
spiernaakt muedernaiken; spier- spliterwt splitaits 

naiken splitpen splitpin 
spierwit spierwyt splitsen splitse 
spies speer splitshamer splitshommer 
spijgat spuigat splüsijzer splisiizder 
spijker spyker splitsing splitsing 
spijkerbak spykerbak spoel klos 
spijkeren spykerje spoelbak speel bak 
spijkerschrift spykerschrift spoelen spele 
spijkervast spykerfast spoel keuken keuks 
spijl spyl spoelkom spilkum 
SPIJS iiten; speis spoelsel speelsel 
spijt sPyt spoelwater speelwatter 
spijten meuje; spyte spoken spenze; spukje 
spijtig spytich spokerij speukeree 
spikkel spikkel spon spon 
spikkelen spikkelje spongat spongat 
spiksplinternieuw spiksplinternee; spIin- sponning sponning 

ternee; fonkelnagel- spons dalnimmer; spons; 
nee sponsjen 

spil as; kaapstander ; spil ; sponsachtig sponzich 
wjjnas sponsig spon zich 

spin spinder sponturf spontorf 
spmazle spynaazje sponzendoos sponsjesdeus 
spinde spyn sponzig spon zich 
spindraad spmraJge spook speuk 
spinnen spinne spookachtig speukachtich 
spinnennest spindersnast spookbeeld speukbeeld 
spinnenweb spindersnat; spinraige spookhuis speukhus 
spmnenj spinneree spookschaaf spookschaaf 
spinnewiel spinwiel; wiele spooksel speuksel; spinsel 
spinrag spinraige spookverhaal speukferhaal 
spinrokken spinrakken spookverschijning speuksel ; spinsel; ge-
spinsel spinsel spinst 
spinster spinster spoor speur 
spinstok spinrakken spoorkaartje speur kaart jen 
spint spynt spoorlijn speurlyn 
spionnetje ferklikker spoorrail speurreel 
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spoorstok speurstook sprinkhaan sprinkhaan 
spoorweg speurwooi sprits sprits 
sport sport ; trym sproeien spreuJe 
sportvereniging sportferi en igi ng sproeier spreujer 
spot spot sproet spruttel 
spotachtig gekoonstykeri ch; sprokkelen sprokkelje 

spotsiek; spotsk sprong jep; sprong 
spotten spotte sprookje sprookjen 
spotter gekoonstyker ; spotter sprookjesboek spreukjesbuek 
spotternij gekoonstykeree sprookjes vrouw fee 
spotvogel spotfi euwl sprot sprot 
spotziek gekoon stykerich ; spruit sprut 

spotsiek; spotsk spruiten sprutte 
spouwen spaute spruitkool sprutkeul 
spouwmuur spaumieuwre spruw sprau 
spraak spraak spugen kwytse; gytse; speje 
spraakgebrek spraakgebrek spuger kwylder 
spraakgebruik spraakgebruk spuien speje; spuie 
spraakkunst spraakkonst spuigat spuigat 
spraakzaam praats spuit speut 
sprake sprake spuiten speutje 
sprank fonk spuitje speutjen 
sprankelen fonkelje spuitwater speutwatter 
spreekbeurt sprakbeurt spul geree; spil 
spreekkamer sprakkomer spuug tliive; kwyl ; spee 
spreektaal spraktaal spuuglelijk speelilk 
spreekuur sprakieuwre spuwen flyvje; gytse; kwylje; 
spreekwijze sechjen speJe 
spreekwoord sprakwes spuwer fliiver 
spreeuw jongkont ; protter; sst! st 

staarch st! st 
spreeuwenei prottersooi sta-in-de-weg stai-yn-e-wooi 
spreeuwennest prottersnast; staaf ruede; staaf; stang; 

staargemat stöve 
sprei sprei staak staak 
spreiden sprele staal staa l; stiel 
spreiding spreiding staaldraad sti eltried 
spreken prate; sprakke staalkaart staalkaart 
spreker sprakker staalpi l stielpil 
sprenkelen sprinkelje staaltje staalt jen 
spreuk spreuk staan stain 
spriet spriet staander staander ; stander 
springen jeppe; jompe staangeld stainjild 
springlading springlading staanplaats stainplaats 
springtij springtee staar staar; staarch 
springtor ridnagel staart stets 
springtouw boch tjeppersteeuw; staartbeen stetsbonke 

teeu wda u n sersteeu w staartklok stetsklak 
springveer springfeer staartveer stetsfeer 
springvloed spri ngfl lied staartvin stetsfin 
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staat staat; stait standaard standaard 
staatsie staasje standbeeld standbeeld 
stad sted stander stander 
stadhuis stedhus standje rabbelemin t; standjen 
stads steds standvastig standfasti ch ; stUf 
stadskind stedsben stang ruede; stang 
staf staf; stóve stank stank 
stag staach stap stap 
stageld stainj ild stapel haipe; staipel; troft 
stakelen stakelje stapelen staipelje 
stakellicht stakeljiet stappen stappe; sti ppe 
stakelvuur stakelfj uer stapvoets stapfUets 
staken stake star star 
staker staker staren stare; stareigje; stier-
staking staking eigje 
stakker sleuf; stakker; starogen stareigje; stiereigje 

stomper statiegeld staasjejild 
stakkerd stakker; stomper statig statich 
stakkerig stakkeri ch station staatsjon 
stal staal stede stee 
stalbezem staalbezem; stee stee 

streeuwntbezem steeds heeltyd; steds 
staldeur staal daar steeg steech 
stalen sti elen; stielje steek stak; steek 
stallen staalje steekbei tel steekbetel 
stalmest dong; staaldong steekcontact stekker 
stam stam steel ketel; stóle 
stamboek stambUek steelpan stólpan 
stambonen stambane steelpannetje stólpan 
stamboom stambaim steels kwainswys 
stamboontjes stambane steen stien 
stamelen stammerje steenachtig stienich 
stamgast stamgast steenbikker stienbeker 
stamhouder stamhauder steenbok stienbok 
stamkaart stamkaart steengoed stiengued 
stamkroeg stamkruech steenhard sti enhes 
stammen stamme steenkool keulen ; kóle; sti en-
stamouders few-auders keul 
stampen kakogelje; stampe; steenkoud stienkaud 

trofte steenpuist stienpust 
stamper stamper steenrots stienrots 
stamppot stamppoot steenuil stienul 
stampvoeten stampfUetje steevast steefast 
stampvol grootfol; ooifo l; steiger steiger 

stampfol; stii ffol; steigeren steigerje 
tjokfol steil steil 

stamroos stamreus steilte steil te 
stamtafel stamtafel stek stek 
stamvader stam fader stekeblind stekeblyn 
stand kustaal ; stand stekel stykel 
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stekelbaarsje stykelfi sk; stykelfi skje steun 
stekelig stykelich ; stykelje steunbalk stype 
stekeli gheid stykel ichheid steunen kreune; steun e; stin-
steken fokse; prikke; stakke; ne; stypje 

stUkke; stykerich ; steunstok kruk 
stykje steunzool steun seul 

stekken stekke steur steur 
stekker stekker stevel bait 
stel kappel; stel steven steven; stj aun 
stelen stole stevenen stevenje 
stellen stelle stevig hecht ; stevich 
stellig grif stevigheid stevichheid 
stelling stelling steward hofrnester 
stelpen stjolpje stichtelijk sti chtlik 
stelphoeve stjel p stichten opjochtje; stichte 
stelphuizing stjelp sti chter stichter 
stelregel stelregel stichting stichting 
stelsel leer; stelsel sti efdochter stjendachter; styf-
stelt stelt dachter 
stem lieuwd; stim stiefki nd st jen ben ; styfben 
stemband stimbjaun stiefmoeder st jen mem; styfmem 
stembriefje sti mbryfjen stiefvader stjenheit ; styfheit 
stembus stimbos stiefzoon stjenseun ; styfseun 
stemmen stimme sti efzuster stjensoster ; styfsoster 
stemmig stimmich stiekem stykem; tomuk 
stemming sin ; stimming stier bole 
stempel stimpel stierenstal bolestaal 
stempelen stimpelje stift stift 
stempelinkt stimpelinket stijf krampachtich ; stiif; 
stempelkussen stimpelkêsen stram 
stemrecht stimjocht stijfheid stii vens 
stemvork stimfork stijfkop stiifkap 
stenen stinne; stinnen stijfsel stysel 
stenig sti enich stijfselachtig styselich 
stenigen sti enigje stijfselen styselje 
ster stier st ijfselkwast styselkwast 
sterfbed storfbed stijfte stiivens 
sterfdag storfdei stijgen stiige 
sterfelijk storfelik stijl stinder ; styl 
sterfhuis storfhus stij ven stiivje 
sterflijk storfelik stikdonker piktjoster 
sterfte storfte stikken stikje; stikke 
sterk stark stiksel stiksel 
sterken starkje stikstof stikstaf 
sterkheid starkens stikvol grootfol; ooifol ; 
stern stein stampfol ; stiiffol; 
Sternduinen Steinsdune tjokfol 
sternenei stei nooi stikzijde stiksiide 
sterven storve stil heur; stil 
steun haudfast; oonhaud; stil! st 
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stilaan stadichoon ; stiloon stoffer stöfer 
stilheid stillens stofferen staffeelje 
stilhouden stilhaude stoffig staffich 
stilleggen stilleze stofjas stafjas 
stilleven stillivven stofnest stafnast 
stilliggen stilleze stofregen stafryn ; steeuwryn 
stilstaan stilstain stofregenen llliggelje; stafryne; 
stilstand stil stand steeuwryne 
stilte stilte stofzuigen stafsuge 
stilvallen stilfale stofzuiger stafsuger 
stilweg stilwooi stok stook 
stilzitten stilsitte stokdoof stakdoof 
stilzwijgen stilsweje stokdweil stakdweil 
stinkbom stjonkbom stokebrand steukelder 
stinken stjonke stoken kiizeschraa vje; 
stinkend stanken ; st jonken steuke; steukelje 
stinker stjonkert stoker steukelder ; steuker 
stinkerd stjonkert stokerij steukeree 
stinksloot stjonkslai t stokken hekje; stakke; stukke 
stip stip stokoud stakaud 
stippelen stippelje stokroos stakreus 
stippellijn stippellyn stokschaaf spookschaaf; stook-
stippen dippe; stippe schaaf 
stipt stipt stokstijf stakstiif 
stoeien al vje; heisterje; kre- stokvis stakfisk 

velje; maltiere; om- stola stool 
wylderje; wylderje; stollen bestjeurje; ferstjeure; 
wyldjeie stjeurje 

stoel stUei stolp stjelp; stjolp 
stoelen futstuelje; stuelje; stolpen stjolpje 

trochstüelje; utstüelje stolphuis stjelp 
stoelen geld stüeljild stom stom 
stoelenmatter stUelwiinder stomen opstome; stome 
stoelgang trochgong stomerij stomeree 
stoelgeld stueljild stomme stomme 
stoelmat stuelmat stommelen stommelje 
stoel sport stuelspake stomp staat; stomp 
stoeltjesklok stuelklak stompen state; stompe 
stoep stoep stompje stammei 
stoer stoer stompzinnig stompsinnich 
stoet stoet stoof steuf 
stoethaspel hakkenkruk; knoffel- stoofpeer steufpör 

kont stookgat steukgat 
stof staf; mateelj e stookolie steukulje 
stofblik tUchblikjen stookplaat steukplait 
stofbril stafbril stookplaats scheeuw; steukplak 
stofdoek stafduek stoom stoom 
stofdoekenmandje stafduekküer stoomboot stombeut 
stoffen stafje stoomfluit stoomfleut 
stoffen winkel staffewi n keI stoomketel stoomtjattel 
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stoomkracht stoomkracht stotteren stammetje 
stoomschip stombeut stout steeuwt 
stoomvaart stoomfaart stoutheid steeuwtens 
stoot nok; raam; staat; stouwen luegje; steeuwe 

stomp stoven steuve 
stootband steutbjaun straal straal 
stootblok staatblak straalkachel straalkachel 
stootzaag schrobsaach straat buttenstri ete; streek; 
stop stop; stope stri ete 
stopcon tact stopkontakt straatdeuntje strietdeuntjen 
stopfles stooptles straathond striethieuwn 
stopgaren stopjen straatje streekje 
stop licht stopj iet straatlan taarn strietlantairen 
stopmandje stopkuer straatli edje strietdeuntjen 
stopnaald stopneld straatmaker strietm6ker 
stoppel stappel straatnaam strietn6me 
stoppelbaard stappelbes straatorgel strietargel 
stoppelhark stappelrieuw straatsteen stri etsti en 
stoppelig stappelich straatweg stri etwooi 
stoppelland stappellaun straf straf 
stoppen fokse; oofminderje; strafbaar strafber 

stopje straffen kasteje; straffe 
stopstreep stopstreep strafpunt strafpunt 
stoptrein stoptrein strafrecht strafjocht 
stopverf stakfarve; stopfarve strafrech ter strafjochter 
stopwerk stopjen strafregels strafriigels 
stopwoord stopwes strafschop strafschop 
storen steure strafwerk strafwerk 
storing steuring strafwet strafwet 
storm starm strak strak 
stormachtig starmachtich straks strak 
stormbal starmbal stralen glarje; strale 
stormdeur starmdaar straling straling 
stormen starmje stram stram 
stormfok starmfakke strand straun 
stormig eeuwnlejich; starmich stranden straungje 
stormklok starmklak strandgasten badfolk; badjued 
stormnacht starmnacht strandgeld feugdjild 
stormvloed stannsflued strandgoed straungued 
stormvogel starmfieuwl stranding strauning 
stormweer starmsweer strandjutten jutte; straunrone 
stormwind starmwi in strandjutter jutter; straunstrunder; 
stortbui stetsbeu straunroonder; 
storten stetse straunjutter 
stortregen stetsryn strandjutterij straunroonderee 
stortregenen plisse; puezje; stets- strandkleding straunklaine 

ryne strandloper grilk 
stortzee stetssee strandpaa l pail 
stoten rame; state; stompe strandrecht straunjocht 
stoter steuter strandstoel badstuel ; straunstuel 



797 stroperig 

strandtent strauntint strijkplank strykplanke 
strandtouw straunteeuw strijkstok strykstook 
strandvonder straunfonder strik strik; stnip 
strandvonderij straunfonderee strikken str ikje; struppelje 
strandvoogd straunfeugd strikvraag strikfi-aach 
straten strietfluerje stro strie 
straten maker stri etm6ker strobloem strieblom 
streek streek strobos stri ebosk 
streekroman streekroman strobreed stri ebreed 
streektaal streektaa l strodak stri edak 
streep Iyn; streep stroef strM 
streepjesbroek streepjesbruek stroefheid struffens 
streepjesgoed streepjesgued strohoed striehued 
strekel harstook; seenstrykel; stroman strieman 

strykel stromat striemat 
strekgras kweek stromatras striematras 
strekken strekke stromen slurkje; streume 
strekking strekking stromest striedong 
strelen aaie; strele stroming streuming 
streling aai strompelen hobbelje; knoffe lje; 
stremmen strimme sterrelje; strompelje; 
stremming opstopping tjol ve 
stremsel strimsel strompelend stoffelich 
streng knat; planing; raif; strompelig stoffelich 

string stronk stronke 
strengen oonstringje stront kak; poep; streeuwnt 
strengheid stringens strontachtig streeuwnsk 
strepen streepje stronteigenwijs schyt; schytkier 
streven streve; streven stronterig streeuwnsk 
stri em strym stronthoop schytheup 
stri emen strymje; strypje strontig streeuwnsk 
strijd stryd strontje stiich 
strijdbaar strydber strooien streuje; strieën 
strijdbijl strydbyl strooisel streusel 
strijden strydje strook striipe 
strijder stryder stroom strewn 
strijdig strydich stroomdraad streumtried 
strijdperk strydpark stroom verbrui k streumferbruk 
strijdvraag strydfraach stroop lulleman stip ; seerp 
strijkbout strykbeeuwt; stroopbal let je kakyntjen ; ki ngsaun 

strykii zder stroopkan seerpkantjen 
strijkdroog strykdruch strooplikken seerpslikje 
strijken stryke strooplikker seerpsleker 
strijker stryker strooppot seerppoot 
strijkgeld strykjild stroopsmeerder seerpstryker 
strijkgoed strykgued stroopsmeren seerpstryke 
strijkijzer strykii zder strop strop 
strijkinstrument strykyn stremint stropdas strik 
strijkkwartet strykkwartet stropen struppelje 
strijkorkest strykorkest stroperig seerpich 



srropig 798 

stropig seerpich sturen stjuere 
stropop striepop stut stut 
strot strot stutten scharje; stutte 
strovuur striefjuer stuur stjuer 
strozak striesak stuurboord stjuerbues 
struik struk stuurgerei stjuergeree 
struikelen knoffelje; stroffelje; stuurhuis stjuerh us 

strukkelje stuurhut stjuerhut 
struikheide strukheide stuurloos stjuerleus 
struikroos strukreus stuu rman stjuerman 
struisveer strusfeer stuurmanskunst stjuermanskonst 
struisvogel strusfi euwl stuurrad stjuerrad 
studeerkamer stliddeerkomer stuurriem stjuerriem 
student studdjnt stuurs bollich ; stjuers; stUf 
studen ten tijd studdjntetiid stuursheid stuffens 
studeren stliddeerje stuwen steeuwe 
studje studdy subtiel subtyl 
studiekosten stliddykasten succes sukses 
stug fyterich; steech; sudderen sudderje 

stjuers; strupperi ch; suf lodderich; sluch; staf; 
stuf stoof; suf 

stugheid stuffens suffen suffe 
stuifmeel steeuwmal sufferd domkap; mipse; 
stuifregen steeuwryn oltjen; soeksak ; 
stuifzand steeuwsaun suffert ; sukkel 
stuik hok sufferig sufferich 
stuipen tremyn suffig sufferich 
stuit steut sufheid sluggens 
stuiten steutje suiker sukker 
stuiter boster sujkerballetje kakyntjen; kjngsaun 
stuiven fege; steeuwe; wiskje suikerbeestje sukkerbeest 
stuiver stieuwr suikerbiet bietewettel; 
stuk kepat; stok; stokken; sukkerbiet 

tarnpe; timpe suikerbonen prinsessebane 
stuk- to- suikerbrood sukkerbole 
stukadoor stukkadoor suikererwt strupai ts; sukkeraits 
stukadoren stukkadoorje suikergoed sukkergued; 
stukbijten tobyte sukkerspi I 
stukbreken tobrakke suikerklontje sukkerklontjen 
stukgoed stokgued suikeroom heupeldaide; 
stukje bytke; gr iezel sukkereume 
stukmaken femiele; suikerpatiënt sukkerpasjint 

ferrampeneerje; suikerpot sukkerpoot 
ferrinneweerje suikertante heupeldaide; 

stukslaan tokleeuwe; toslaan sukkermutjen 
stumper stakker; stomper suikerwater sukkerwatter 
stumperachtig stomperich suikerwerk sukkerwerk 
stumperig stomperich sujkerziekte sukkersiekte 
stuntelen stuntelje suikerzoet sukkerswiet 
stuntelig stuntelich sui zelen sieuwzelje 



799 tandvlees 

sui zen sieuwzje tabakszak taask 
sukade sukkade tachtig tach tich 
sukkel domkap; mipse; tachtiger tachtiger 

oltjen ; soeksak; tachtigste tachtichste 
suffert ; sukkel tafel tafel 

sukkelaar sukkelder tafelblad tafelbIed 
sukkelachtig sukkelich tafel bord tafelbues 
sukkelen hokselje; omheukerje; tafeldekken tafeloon satte 

sukkelje tafelen tafelje 
sukkelend sukkelich tafelkleed tafelkleed 
sukkelig sukkelich tafelpoot tafelruet 
sul sul tafeltennis tafeltennis 
sullig sullich tafelzeil swilk; tafelswilk 
superieur mairdere tafelzeiltje tafelswilk 
symbool simbool tafelzilver tafelsil ver 
synagoge synagoge tafereel tafreel 

taille melt 
taai lerengued; tooi tak tak 
taaiheid tooiens takel takel ; talje; 
taai-taai lerengued treddehaun 
taai-taai man leren man takelage takelaazje 
taai-taaipop lerenwyf; lerenman takelauto takelwooin 
taak taak takelen takelje 
taal taal takel garen takeljen 
taalbeweging taalbeweging takeling takeling 
taalboek taalbuek takelwagen takelwooin 
taaleigen taalooin takkenbos takkebosk 
taalgebruik taalgebruk taks taks; takshieuwn 
taalgroep taalpluech tal tal 
taalkenner taalkinner talen tale 
taalkunde taalkunde talent talint 
taalles taalles talhout talheeuwt 
taalploeg taalpluech talie talje 
taan taan taling taling 
taanderij taanderee talkpoeder talkpeujer 
taanketel taantjattel talmen draie; hanbakje; 
taankleurig taankleuricb talmje 
taart taart talrijke ferscheidene 
taartje taart jen tam tam 
taartschep taartschep tamboer tromslager 
taartvorkje taartfork tambourijn bel trom 
taartvorm taartform tamelijk aardich ; hoflik; nachal 
taats taits tand feurkiize; kiize; kiiz-
tabak tabak je; taak; twisk; tyn 
tabaksblad tabaksbied tanden kii zje 
tabaksdoos tabaksdeus tandenborstel kiizebassel 
tabakskauwer prurnker tandengeknars kiizegeknas 
tabaksplant tabaksplant tandenstoker kii zescbra ver 
tabakspot tabakspoot; tandpasta kiizepoetsersgued 

tabakstontjen tandvlees kysflaask 



tanen 800 

tanen taanje tegelpad tegelpaid 
tang ielsfal; tang tegemoet togemuet 
tango tango tegen tjin 
tanig tanich tegenbericht tjinbejocht 
tank tank tegengaan tjingain 
tankwagen tankwooin tegenhouden opkere; tjinhaude 
tante mutjen; tante tegenkandidaat tjinkandydaat 
tap taap tegenkanting fersat; tjinhaud 
tapijt tapyt tegen kiel kal sem 
tapkan tapkantjen tegenkomen oontreffe; tjinkomme 
tapkast tapkast tegenlachen tolaakje 
tappen taapje tegenlopen tjinrone 
tapuit kwyts tegenover tjinieuwr 
tarbot tarbot tegenpartij tjinpartee 
tarten tarte tegenroepen tjinruppe 
tarwe fytergös ; weet tegenslag tjinslach 
tarwegras fytergös tegenspartelen tjinspattelje 
tarwemeel weten ; weten mal tegenspeler tjinspylder 
tas tas tegenspoed eeuwnheil 
tast taast tegenspraak tjinspraak 
tasten taaste tegenspreken tjinsprakke 
tateren geuJe tegenstaan tjinstain 
taxatie taksaasje tegenstand fersat; tjinstand 
taxeren takseerje tegenstander tjinstander 
tax i taksy tegenstelling tjinstelling 
te to tegenstemmen tjinstirnrne 
techniek technyk tegenstemmer jinstimmer; tjinstim-
technisch technys mer 
teder teer tegenstribbelen tjinstribbelje 
tederheid terens tegenstrijden tjinstrydje 
teef teef; tift ; wyfjes- tegenstrijdig tjinstrydich 

hieuwn tegenvallen ooffale; tjinfale 
teek tyk tegen valler tjinfaler 
teeldriftig rieuws; rieuwzich tegenwerken tjinwerkje 
teelt teelt tegenwerking tjinwerking 
teemsdoek teemsduek tegenwind snufter; tjinwiin 
teem zen teemzje tegenwoordig tjinswezzich 
teen tain ; tainkje tegenzang tjinsang 
teennagel taineneil tegenzet tjinsat 
teenstuk tainstok tegenzin tjinsin 
teer schabbelkueke; schrê- tehuis tohus 

ve; teer; ter teil teil ; tobbe 
teerheid terens teint tint 
teerkost törkast teken blyk; teken 
teerkwast terkwast tekendoos teken deus 
teerputs terpots tekenen tekenje 
teerton ter ton tekenfilm tekenfilm 
tegel tegel tekengerei tekengeree 
tegelijk togelyk tekening tekening 
tegelijkertijd mooi-ien; togelyk tekenkrijt tekenkryt 



801 terugzeggen 

tekenles tekenles terneergeslagen ferslooin 
tekenpapier tekenpapier terp terp 
tekort tokots terpdorp terpdarp 
tekortkoming brak; lak terpentijn talpentyn ; terpentyn 
tekst tekst terras terras 
tel t61 terrein terrein 
telefoneren opbelje; telefoneerje Terschelling Terschelling 
telefoon telefoon Terschellinger Terschellinger 
telefoonboek telefoonbuek tersluiks tom uk 
telefoonnummer telefoonnommer terstond eugenbliklik; futyn-
telegraaf telegraaf ienen; ynienen; red-
telegraferen telegrafeerje derwylen 
telegram telegram terug teruch ; wier; wierom 
telen kweekje; teelje terugbetalen wierombetelje 
teleurstellend sneu terugbrengen wierombringe; wier-
televisie kykkast ; telefyzy bringe 
telg telch terugdenken wieromtinke 
telganger tölgonger terugeisen wieromaiskje 
telkens heeltyd teruggaan wieromgain 
tellen töle teruggeven wieromjaan 
teller töler terughalen wieromhelje 
telling töling terugkeer wierkeer; wierornkeer 
telmachine tölmesyn terugkeren wierkere; wieromkere 
telraam telraam terugkomen wierkomme; wierom-
telwoord tölwes komme 
temen klieme terugkomst teruchkomst ; wier-
temmen tinune komst; wieromkomst 
tempel timpel terugkrijgen wieromkreje 
temperatuur temperaruer terugleggen wieromleze 
temperen mylderje; timperje teruglopen wieromrone 
tengel tangeIlaat ; tangellatte terugreis wieromreis 
tengelen tangelje terugroepen wieromruppe 
tengellat tangelIaat; tangellatte terugschrij ven wieromschrieuwe 
tenger behindich ; tinger ter.ugslaan wieromslaan 
tenmin ste altaist; tominsten terugslag wierslach 
tennis tennis terugsturen wieromstjuere 
tennissen tennisje terugtocht teruchtacht; wierom-
tent tint tacht 
tentdoek tintduek terugtrekken teruchlukke; wierom-
tentenkamp tintekamp llikke 
tepel ieuwder; speen terugvinden wierfiine; wierom-
terdege omraak; wakker fiin e 
terecht tojochte terugvorderen wieromaiskje; wier-
teren terje; töre omforderje 
tergen tergje terugvragen wieromfriegje 
tering tering terugweg teruchwooi; 
teri nglijer teringlejer wieromwooi 
term term terugwensen wierom winskje 
termijn termyn terugwinnen wieromwinne 
ternauwernood amper; amperoon terugzeggen wieromseze 



terugzenden 802 

terugzenden wieromstjuere thuiskomen ruskomrne 
terugzien wieromsJam; thuiskomst tuskomst 

wiersjain thuiskrijgen ruskreje 
terwijl terwyl ; wyl thuisreis rusreis 
Tessel Teksel thuiswedstrijd ruswedstryd 
test test thuiswerk tuswerk 
testament testanunt tien tjien 
testen teste tiende tjiende 
teug klok; suuch; teuch tienduizend tjiendieuwzend 
teugel jalyn ; taim tienguldenbriefje tjiengeeuwneseel 
teut teut tiental tjiental 
teuten teut je tientje tientjen 
tevergeefs fergeeuws ; niks; tier tier 

nocht tierelieren tierelierje 
tevreden foldien ; tofreden tieren kettermintje; tiere 
tevredenheid tofredenheid tierig tierich 
tezamen mooi-ineeuwr tiet tit 
thee-ei tee-ooi tij tee 
thee tee tijd tiid 
theeblad teeblaadjen ; teebied tijdbom tiidbom 
theeboel teegeree tijdelijk tydlik 
theebus teebos tijdens tiidens 
theedoek dalwisker; schuttel- tijding mare; tiiding; tinge 

duek tijdkorting tiidferdryf 
theedrinken teedrinke tijdpassering tiidferdryf 
theeglas teegles tijdschrift tii dschri ft 
theegoed teegeree; teegued tijdstip steut; stip 
theekopje teekap tijdverdrijf tiidferdryf 
theelepeltje teel appel tijgen tjain 
theelichtje teejiet tijger tiiger 
theemuts teemuts tijhaven teehaven 
theepot teepoot ; tereurum tijk teek 
theeroos teereus tijm teim 
theeschoteltje teepan tik tik 
theestoof teesteuf tikkelen tikkelje 
theetafel teetafel tikken tikke; tikketakje 
theetijd teetiid tiktak tikketak 
theevisite teefesyte tiktakken tikketakje 
theewater teewatter til til 
theezeefje teeseef tilbury tilbry 
thermometer termometer tillen risse; til Ie 
thuis tus timmeren timrnerje 
th uisbezorgen rusbesorgje timmerhout timmerheeuwt 
thuisblijven tusblieuwe timmerman timmerman 
thuisbrengen tusbringe tirnmermanswerk-
thuisfront tusfront plaats timmerwi nkel 
thuishalen tushelje timmerwi nkel timmerwinkel 
thuishaven rushaven timpen tippe 
thuishoren rushere tin tin 
thuishouden tushaude tingelen tin gelje 



803 toeschuiven 

tinkelen tinkelje toegedaan tàgedien 
tinnen tinnen toegedaanheid genegenheid 
tint tint toegenegenheid genegenheid 
tintelen pimpelje; prykje; tim- toegeven schafylje; tojaan 

perje toegooien tàsmyte 
tip tip toehappen tàhappe 
tipmuts tipmuts toehoorder tàheerder 
tippen tippe toehoren tàhere 
titel tytel toehouden tàhaude 
titelblad tytelbled toekennen tàkinne 
tjalk tjalke toekenning tàkinning 
tjiftjaf aistewiinsfieuwl; toekeren tokere 

krakken ut; nut jen ; toekijken tàsjain 
tomelid toeknikken toknikke 

tjilpen sjilpe; sypje; tielpe; toekomen tàkomme 
tjypje toekomst tàkomst 

tjingen tsjynge toekomstig tokomstich 
tjokvol grootfol ; ooifol; toekomstmuziek tàkomstmesyk 

stampfol ; stiiffol; toelachen tàlaakje 
tjokfol toelage tolage 

tjonge tjonge toelaten tàliete 
tjotter tjotter toelatingsexamen tàlietingseksamen 
tobbe baalje; teil ; tobbe toeleg tàlech 
tobberig lejerich toeleggen toleze 
toch dach ; tach toelijken tàlykje; tàsjain 
tocht rit; schuning; siige; toeluisteren tàhere; tàlusterje 

tacht; trip toemaken tàmetje 
tochtdeur tachtdaar toemeten tomiete 
tochten sii ge; tach tje toen dà; dà ' t 
tochtgat tachtgat toenaam tonöme 
tochtig bolsk; deunsk; lupsk; toename tànimming 

tachtich toenemen tànimme 
tochtsloot tachtslait toeneming tànimming 
toe tà toentertijd dàdestiids; dàtiids 
toebedelen tooele toèpakken topakje 
toebereiden tàmetje toepasselijk tàpaslik 
toebinden tichtbiine toepassen tàpöse 
toedekken bestopje; tooekke toepassing tàpösing 
toedelen tooele toer konststok; toer 
toedenken tàtinke toerauto toerwooin 
toedoen tàdwaan toereiken tàrekke 
toedracht tàdracht toeren toere 
toedragen toorage toerenteller toeretöler 
toeëigenen ooinkje; oonooinkje; toerisme toerisme 

opstryke; tà-ooinkje toeri st toerist 
toef blometoft; toft toernooi toernooi 
toegang tàgong toeroepen tjinruppe; tàruppe 
toegangsbewijs togongsbewys toerwagen toerwooin 
toegangsprij s tàgongsprys toeschrijven tàschrieuwe 
toegankelijk toganklik toesch ui ven tàscheeuwe 



toeslaan 804 

toeslaan toslaan toffelzaag toffelsaach 
toeslag toslach toga toga; tooch 
toesmij ten tos myte toilet husjen 
toesnauwen tosnauwe toiletpapier husjespapier 
toespraak tospraak tokkelen tokkelje 
toespreken tosprakke tol tap; tol 
toestaan tostain tolhuis tolhus 
toestand stait ; tostand tolk tolk 
toesteken tostykje tollen sattapje; tapje 
toestel toste I tomaat tomaat 
toestein men tostimme tomatensap tomatesap 
toestemming tostimming tomatensoep tomatesap 
toestoppen tichtstopje; tostopje tomen taimje 
toestromen tostreurne ton fa t; ton 
toesturen tostjuere ton boei tonnebeu 
toet tieuwt tondeldoos tondeldeus 
toetakelen toheisterje; totakelje toneel toneel 
toetasten topakje toneelspelen toneelspylje 
toeten toeterje; toetje toneelspeler toneelspylder 
toeter toeter toneelstuk toneelstok 
toeteren toeterje tonen teune 
toetrekken tichtlukke tong tang 
toets test; toets tongriem tangriem 
toeval tOfaal tongslag tangslach 
toevallig tOfallich tongval tangslach 
toeven rueve tonnenboei tonnebeu 
toeverlaat oonhaud tonnenboeier tonnebeujer 
toevertrou wen tOfertreeuwe tonnengeld tonnejild 
toeverzicht tOfersicht tonnen legger tonnebeujer 
toevloeien tostreume toog tooch 
toevlucht toflucht tooi fersiering; sier 
toevluchtsoord omtwyk tooien fersiere 
toevoegen toowaan; toruegje toom taim 
toevoeging torueging toon teun 
toevoer tOfuer toonbank teunbank 
toewenden tokere toonhoogte teunheichte 
toewenken towinke toorts fakkel 
toewensen towinskje top tap 
toewerpen tos myte topje tapjen 
toewijding yn muedich tophcht tapjiet 
toewijzen tooele; towiize toppunt tappunt 
toewijzing towiizing topskoelte tapskuelte 
toewui ven toswooie topzeil tapseil 
toezeggen ferseze; toseze topzeilskoel te tapseilskuelte 
toezenden tostjuere topzwaar tapswier 
toezicht tOfersicht ; tosicht tor teur 
toezien tosjain toren tuer 
toezingen tosjonge torenbouw tuerebeeuw 
toezwaaien toswooie torenhoog tuereheich 
toffel toffel torenklok tuereklak 



---
805 treuren 

torenspits ruerespits trapleuning trapleuning 
toren wach ter tuerewachter trapmachine traapmesyn 
torenzwaluw tuereswaalje trapnaaimachine traapmesyn 
torment tamtaasje trappelen trampelje 
tormenteren tamteerje trappen traapje 
tornen tonne trapper traper 
torpederen torpedeerje traproe u-apruede 
torpedo torpedo traproede trapruede 
torpedoboot torpedobeut traptrede u-apu-ede 
torsen hooie; sjeeuwe; tooie traptree traptrede 
tortelduif torteldeeuw trawanten trawanten 
tot oont; tat ; to trawler trawler; treiler 
totaal totaal trechter trachter 
totdat tat; tatdat trede trede; trym 
totebel tift treden treedje 
touw teeuw tree trede 
touwladder teeuwleiers treedsel treedsel 
touwmat teeuwmat treeft treeft 
touwslagerij teeuwslageree treeplank treeplanke 
touwtje teeuwtjen tref tref 
touwtjespringen boch0eppe; boch0ep; treffen gefecht ; tjinkomme; 

teeuwdaunsje treffe 
touwtrekken teeuwlukke treil trei l 
touwwerk teeuwwerk treiler trei ler 
tovenaarster tjuenster trein trein 
tovenares tjuenster treinen treinje 
tovenarij tjuenderee treinkaartje speurkaartjen; trein-
toverboek tjuensterbuek kaart jen 
toveren teuverje; tjuene treinreis treinreis 
toverheks tjuenster treinstel treinstel 
toverij tjuenderee treiteraar treiterkont 
toverkunst tjuensterkonst treiteren narje; peste; treiterje 
toverspiegel tjuensterspegel trek haal; schurring- siige; 
traag slaf; sleeuw; staf sin ; trek 
traagheid slaffens; sleeuwens tre kgat tachtgat 
traan traan; trien trekhond karrehieuwn 
traanoog trieneich trekken lukke; rappe; siige; 
trachten besikje; trachte tachtje; tj ai n; trekke 
tractor trektor trekkerig tachtich 
traditie tradytsje treklijn lüklyn 
traktatie traktaasje trekpot tereurum; trekpoot 
traktement traktemi nt trekslede luksliide 
trakteren trakteerje treksloot tachtslait 
tralie spyl; traiJj trekvogel trekfi eu wl 
tram tram trekzaag treksaach 
trammelant trammelant trema deelteken 
tranen trienje tremmer tremmer 
tranig tranich trens Juts; u-ees; trins 
trant trant tres tres 
trap schop; traap; trap treuren treure 
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treurig treurich troosten traiste 
treurmars treurmars trooster trai ster 
treurnis treurnis troostwoord trai stwes 
treurspel treurspil tros tros 
treurwilg treurwylch trots gottichheid ; gretsk; 
treuzelen dreutelje; drintelje; gretskens; spytich ; 

keutelje; omdrale; trots 
omfymelje; ommale; trotsheid gottichheid; gretskens 
omsanger]e; omseure; trottoir stoep 
reeuwnmózje; sulkje; trouw treeuw 
trantelje trouwakte bótterbryfjen ; treeu w-

triangel tryangel akte 
tribune trybónne trouwboekje treeuwbóekjen 
trien hods trouwdag treeuwdei 
triest tryst trouwdienst treeuwtjinst 
triestheid trystens trouwen treeuwe 
trijp tryp trouwens treeuwens 
trijpen trypen trouwerij treeuweree 
trillen trilje trouwhartig treeuwhetsich 
trillend trilderich trouwjapon treeuwkleedjen 
trilling trilling trouwjurk treeuwkleedjen 
triomf 

. .. 
trouwkleren treeuwklaine leuwrwmmng 

trip trip trouwpak treeuwpak 
trippelen trippe; trippelje trou wpartij treeuwpartee 
trippen trippe trouwpreek treeuwpreek 
troef troef trouwring treeuwring 
troefkaart troefkaart trouwschoenen treeuwschóene 
troep troep trouwstoet treeuwstoet 
troffel troffel trouwzaal treeuwsaal 
trog trooch trui treu 
trommel drum; trom trut blei 
trommelen tromslaan trut je blei 
trommelkoek trombole tucht tucht 
trommelrem trommelrem tuchthuis tuchthós 
trommelslag tromslach tuchtigen kasteje; tuchtigje 
trommelslager tromslager tuchtiging tuchtiging 
trommelstok tromstook tuchtschool tuchtscbóele 
trommelvlies trommeiflies tuchtzweep gysel 
trommelzucht blast ; blastich tui teu 
trommen tromslaan tuien teuje 
trompet trompet tuier fertjóerje; tjóer 
trompetten trompetterje tuig dros ; tóch 
trompetteren trompetterje tuigen tóge; yntóge 
tromslag tromslach tuil rókkert 
tromslager tromslager tuiltje blometoft; toft 
tronen treune tuimelen trieuwzelje; tómmelje 
troon treun tuin laatstek; tieuwn ; 
troost traist tieuwnkje 
troostelijk tTaistlik tuinaarde tieuwnieze 
troosteloos traistleus tuinbouw tieuwnbeeuw 



807 twijnen 

tuinbouwschool tieuwnbeeuwschuele tussendoor twiskentroch 
tuinder ti euwnker tussenhandel twi skenhaundel 
tuindeur tieuwndaar tussenkomst twiskenkomst 
tuinen ti euwnkje tussenlaag twiskenlaach 
tuingereedschap ti euwnark tussenmuur middelmieuwre 
tuingrond ti euwnieze tussenpersoon twisken perseun 
tuin hark klau; tieuwnklau tussenruimte twiskennimte 
tuinhuis tieuwnhus tussensoort twiskenseurt 
tuinieren ti euwnkje tussenspel twiskenspil 
tuinkruiden tieuwnkrieuwden tussentijd twiskentiid 
tuinman tieuwnman tussentijds twiskentiids 
tuin pad tieuwnpaid tussenzetsel twiskensatsel 
tuin stoel tieuwnstuel tussenzin twiskensin 
tuin werk ti euwnwerk tut blei 
tuipaal teupail t. v. kykkast 
tuit tut twaalf tuelve 
tuiten tieuwtje; tutje twaalfde tüelfte 
tuitlamp snutlamp; tütl amp twee tàgaire; twa 
tuitouw teuteeuw tweede eeuwr ; twade 
tulband baktebole tweedehands hailslyten; twade-
tule rulle hauns 
tulen rullen tweedelig twadelich 
tulp tulp tweedracht twadracht 
tulpenbol tulpebol tweeling twyling 
tunnel tunnel tweelin g broer twylingbruer 
turbulent wüelich tweelingkind twylingben 
tureluw- tjieuwt tweelingzuster twylingsoster 
turen dykerje; tieuwre tweemaster twamaster 
turf breet; brieder; gri em- tweepersoonsbed twamansbed 

manktorf; torf; torf- tweepersoon slaken twamanslakken 
klutte tweepits twapits 

turfbak torfbak tweepitter twapitter 
turfgraven torfgrave tweernen twyne 
turfgraver torfgraver tweeschijfsblok twaschieuwsblak 
turfgraverij torfgra veree tweeslachtig twaslachtich 
turfhok torfheuk tweespalt schurring 
turfkoker torfpiip tweespan twaspan 
turfmand torfkuer tweesprong twasprong 
turfmeter torfmieter tweestemmig twastimmich 
turfmolm moot; torfmoot tweestrijd twastryd 
turfmot moot; torfmoot tweetal twatal 
turfschip torfschip tweetandig twatyns 
turfschi pper torfschipper twenter twinter 
turfsteken torfstykje twijfel twyfel 
turfwagen torfwooin twijfelaar twyfelder 
Turk Tork twijfelachtig twyfelach ti ch ; 
Turks Torks twyfelich 
tussen mank; twisken twijfelen twyfelje 
tussendek twiskendek twijg futtwiigje; twiich 
tussendeur twiskendaar twijnen gairtwyne; twyne 

I? 
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twinkelen twinkje uitblijven utblieuwe 
twinkeling twink uitblinken utblinke 
twintig twintich uitblinker utblinker 
twintiger twintiger uitbloeden utbliede 
twintigste twinti chste uitbloeien litbleuje 
twintigtal snies uitblussen utblusse 
twist scheel; twist uitboegseren utbuechseerje 
twiststoker steukelder uitboren utbarje 
twistzoeker rieuwzjebruek uitbotten twiigje; utbotte 
type type uitbouw utbeeuw 
typefout typfa ut uitbouwen u tbeeu we 
typekamer typkomer uitbraak utbraak 
typemachine schrieuwmesyn ; uitbraden utbriede 

typmesyn uitbranden utbane 
typen type uitbrander rabbelemint; schrob-
typewerk typ werk bering; standjen; ut-
typi sch typys brander 
typiste typi ste uitbreiden utbreidje 

uitbreiding utbreiding 
u je; jy; jimme uitbreken utbrakke 
UI sypel uitbreker utbrakker 
uiachtig sypelich uitbrengen utbringe 
uier jieder uitbroeden utbriede 
uil uI uitbundig maltierich ; utbondich 
uilachtig ullich uitdagen utdaagje 
uilenbal Ullebal uitdaging utdaging 
uilenboom ullebaim uitdampen utdampe 
uilenbord ullebues uitdelen utdele 
uilenbril Ullebril uitdeling utdeling 
uilennest UIlenast uitdelven utdolve 
uilenroep Ullerup uitdenken optinke 
uilenveer Ullefeer uitdijen tyne; uttyne 
uilig Ullich uitdisselen uttjokselje 
uil skuiken domkap; mipse; oele uitdoen utdwaan 
uit ut uitdokteren utdakterje 
uitademen utazemje uitdossen optjoterje 
uitbaggeren utbaggerje uitdoven utdövje 
uitbakken utbakke uitdraaien oofswitse; utdrooie 
uitbannen utbanne uitdragen utdrage 
uitbarsten utbaste uitdrager utdrager 
uitbarsting utbasting uitdragerij utdrageree 
uitbazuinen utbasunje uitdrij ven utdrieuwe 
uitbeelden utbeelde uitdrinken utdrinke 
uitbeitelen utbetelje uitdrogen utdrugje; wylich 
uitbenen utbonkje uitdruipen utdruppe 
uitbesteden utbestede uitdrukkelijk utdruklik 
uitbetalen utbetelje uitdrukken utdrukke 
uitbijten utbyte uitdrukking term; utdrukking 
uitblazen utblaze; utpuste uitdruppen utdruppe 
uitbleken utbleke uitdunnen uttinje 



809 uitloven 

uiteen utien uithoren utharkje; uthere; ut-
uiteen zetting uti ensatting kl aarkje; utmalke 
uiteinde uti euwn uithouden uthaude 
uiten utterje uithozen utheuze 
uiterlijk utterlik uithuilen utgieuwle; utkryte 
uiterst utterst uithuizig uthuzich 
uiterste utterste uiting utting 
uiterton utterton uitjouwen utjeeuwe; utslype 
uitflappen utflappe uitkafferen utkeffe 
uitfloepen utpoffe uitkammen utkieme 
uitfluiten utfleutje uitkappen utkappe 
uitfoeteren utfoeterje uitkeren utkere 
uitgaan utgain uitkering utkering 
uitgaansavond utgainsjaune uitkienen utkyne 
uitgaansdag utgainsdei uitkiezen utkieze 
uitgang utgong uitkijk utkyk 
uitgangspunt utgongspunt uitkijken utsjain 
uitgave utgave uitkijkpost utkykpost 
uitgediend uttjene uitkleden utlclooie 
ui tgedroogd tor uitkloppen utklapje; utkleeuwe 
uitgehongerd fersch öte( d) uitknijpen utknype; utnagelje; 
uitgelaten alvje; ieuwrjeeuwn; utnooie; utpikje; ut-

maltierich ; muttel ; wiine 
twydattel ; utbondich uitknippen oofswitse; utknippe 

uitgeput daidoof; daid-to- uitknobbelen utsnavelje 
nieuwn; utputte; ut- uitkoken utkatje 
wörsd uitkomen kyme; utkomme 

uitgeslapen gewykst uitkomst utkomst 
uitgeven utjaan uitkopen utkaipje 
uitgever utjeeuwer uitkraaien utkrooie 
uitgeverij utjeeuweree uitkramen utkraimje 
uitgewoond schampeljuen uitlachen utgniize; utlaakje 
uitgieten utjotte uitladen utlade 
uitglijden utgliide uitlaten utliete 
uitgommen gomme uitlating utlieting 
uitgooien utsmyte uitleg utlech 
uitgraven reuje; utdolve uitleggen utleze 
uitgroeien futstuelje; stuelje; uitlenen utlene 

trochstuelje; utgreuje; uitleven utlivje; uttiere; ut-
utstuelje tieuwle; utwöre 

uitgroeisel utgreusel ; utwas uitleveren utleverje 
ui th aken uthekje uitlevering utlevering 
uithakken utkappe uitlezen utlöze 
uithalen uthelje uitlikken utslikje 
uithangbord uthangbues uitlokken utlokje 
uithangen uthingje uitlopen twiigje; utbotte; ut-
uithoek uthueke rone 
uithollen Uthoolje uitloper utroonder 
uitholling kieuwie; utholing uitloten utlatje 
uithongeren uthUngerje uitloven utleuve 
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uitluchten wyderje uitschudden utschodje 
uitluiden Utlieuwde uitschuifblad utscheeuwbled 
uitmaken utmetje uitschui ven utscheeuwe 
uitmalen ferleuzje uitslaan ferleuzje: utkJoskje; 
uitmelken utmalke utslaan 
uitmeten utmiete uitslag berch ; utslach 
uitmon steren utmonsterje uitslapen utsli epe 
uitmoorden utmeurje uitsli epen utslype 
uitnoden utneudigje uitslijten utslyte 
uitnodigen fersikje; neude; ut- uitsloven utsleuvje 

neudigje uitsluiten utslutte 
uitnodiging utneudiging uitsluiting utslutting 
uitoefenen utuefenje uitsluitsel utslutsel 
uitpakken utpakje uitsmeren uts more 
uitpersen utperse uitsmjjten utsmyte 
uitpluizen utpluzje uitsmijter utsmyter 
uitpraten utprate uitsnijden utnagelje; utnooie; ut-
uitproesten utpruste pikje; utsneje; utwiine 
uitpuilen pulje; utpulje uitsnikken utsnokke 
uitputten utputte uitspannen utspanne 
uitputting utputting uitspanning fermaak ; utspanning 
uitrafelen utfnidderje; utrafelje uitsparen utsparje 
uitragen ferraigje; utraigje uitspatting utspating 
uitrazen utraze uitspelen utspylje 
uitregenen utryne uitspoelen utspele; uttjaskje 
uitrekenen utrakkenje uitspoken utspukje 
uitrekken utrekke uitspraak utspraak 
uitrichten utjochtje uitspreiden utspreie 
uitrijden utriide uitspreken utsprakke 
uitroeien utreuje uitspruiten utsprutte 
uitroep utrup uitspruitsel utsprütsel 
uitroepen utruppe uitspugen utspeje 
uitroken rekelje; utreke; utre- uitspuwen utspeje 

kelje uitstaan utstain 
uitrollen utrolje uitstallen utstalje 
uitrukken utschurre uitstalling utstalling 
uitrusten utraste; ütrisse uitstapje utstapjen 
uitrusting utri ssing uitstappen utstappe 
uitschakelen utschakelje uitsteeksel utstyksel 
ui tsch ei den utscheide uitsteken ieuwrstykje; utstykje 
uitschelden utkeffe; utschelde uitstekend bast; scheun 
uitscheuren utschurre uitstel utstel 
uitschieten sprutte; utsjotte; ut- uitstellen utstelle 

sprutte uitsterven utstorve 
ui tsch i ften utschifte uitstippelen utstippelje 
uitschijten utschyte uitstoelen futsruelje; stuelje; 
uitschot utschat trochsruelje; utsruelje 
uitschrapen utklaarkje; utschraav- uitstorten utstetse 

Je uitstorting utstetsing 
uitschrijven utschrieuwe uitstoten utstate 



--
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uitstralen utstrale uitwassen utwaaskje; Utweense 
uitstraling utstraling uitwateren utwatterje 
ui tstrekken utstrekke uitwateringssluis utwatteringsslieuws 
ui tstrijken utstryke uitwedstrijd utwedstryd 
uitstrooien utstreuje uitweg utwooi 
uitstui ven utsteeuwe uitweiden utweide 
uitsturen utstjuere uü weiding utweiding 
uittekenen uttekenje uitwendig utwi ndich 
uittell en uttöle uitwerken utwerkje 
uitteren uttöre uitwerking utwerking 
uittocht uttacht uitwerpen utsmyte 
uittrappen uttraapje uitwijken utwyke 
uittrekken utlukke; uttjain uitwijzen utwiize 
uittreksel uttreksel uitwinnen utwinne 
uittrektafel utluktafel uitwisselen utwikselje 
uitvaagsel utfooisel uitwissen utwiskje 
uitvaart uttings uitwonen utwinje 
uitvademen utfiemje uitwrijven Utwrieuwe 
uitval raam; utfaal uitwringen utwringe 
uitvallen utfale uitzaaien utsooie 
uitvaren kettermintje; utföre uitzagen utsaagje 
uitvechten utfechte uitzakken utsakje 
uitvegen utfooie uitzeggen utseze 
uitventen utsutte1je uitzeilen utsiile 
uitvieren utfiere; uttiere uitzenden utstjuere 
uitvinden utfiine uitzet utsat 
uitvinder utfiinder uitzetten utsatte; uttyne 
uitvinding utfiining uitzetting utsatting 
uitvindsel utfiinsel uitzicht utsicht 
uitvi ssen utfi skje; utsnavelje uitzien utsjain 
uitvliegen utfj ain uitzingen utsjonge 
uitvloeken utflokke; utsegenje uitzitten utsitte 
uitvlooien utsnavelje uitzoeken utsikje 
uitvlucht smoesjen; utflucht uitzonderen utsonderje 
uitvoer utruer uitzondering utsondering 
uitvoerder utfUerder uitzonderl ijk utsonderlik 
uitvoeren utfere; utforkje; utfue- uitzuigen utsuge 

re uitzuiger utsuger 
uitvoerhaven utruerhaven uitzuinigen sunnigje; utsunnigje 
uitvoerig utfUerich uitzwavelen utswevelje 
uitvoering utfUering uitzweren utswuele 
uitvouwen utfaudje; uttere uitzwermen utswermje 
uitvragen utfri egje; utharkje; ut- uitzweten utswi tte 

here ulevel ullefel 
uitvreten utfrette uniform unn yform; unn yform 
uitwaaien utwooie uni versi tei t unn yversiteit 
uitwannen utsteeuwe uni versum heelal 
uitwas utwas unster hingster; unster 
uitwasemen utwazemje urineblaas blaas 
uitwaseming utwazeming urineren peesje 
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urn urn vakbond fakbond 
usance geweunte vakkennis fakkinnis 
uur ieuwre vakkundig fakkundich 
uurloon ieuwrlain vakman fakman 
uurwerk ieuwrwerk; klak vakterm fakterm 
uw ien s; je; jimme; jim- vakverenigi ng fakferieniging 

mes; jon vakwerk fakwerk 
va l faal; fa] ; fl ap 

vaag faich valhelm faalhelm 
vaagheid faigens valk falk 
vaak faak; fakentiids va ll en fale; jompe; ruggelje 
vaal fail va ls falsk; glupperich 
vaalheid failens va lsaard gluppert 
vaaltbak schênebak valserik gluppert 
vaalzwart grau valsheid falskens 
vaandel faandel van fan 
vaandeldrager faandeldrager va navond fanjauns ; jaun 
vaar faar; gust vandaag fandei 
vaarboom kluet vandaan fandinne; wooi 
vaardig faardich vandaar derfandinne 
vaardigheid faardichheid vandoor nooie; met; galm; 
vaargeul förgeul ; sal knype; utnagelje; ut-
vaars rier nooie; utpikje; utwii-
vaart gong; faart ; fes ne 
vaartuig förtuch vang fang 
vaarwater förwatter vangbalk fangbaa]ke 
vaarweg förwooi vangen fan ge; hene 
vaas faas vanglijn fanglyn 
vaat schuttelwaaskje vangst fangst 
vaatdoek dalwisker; schutteI- vangzeil fangseil 

duek vanille fenylje 
vaatje spyntjen ; tont jen vanille-ijs fenylje-ys 
vaatkwast schuttelkwast vanillesuiker fenyljesukker 
vaccinatie yninting vanmiddag fanmidde 
vaccineren ynintje vannacht fannacht 
vacht facht vanochtend fanmeurn 
vadem fiern vanwege fanwege 
vademen fiemje vanzelf fansalm 
vader faar ; fader ; heit vanzelfsprekend fan sa]m 
vaderdag heitedei varen faren; före 
vaderland faderlaun ; heitelaun varensgast förensgast 
vagevuur faigefjuer varensvolk fören sfolk 
vak fak variatie faryaasje 
vakantie fekansje; kniinedagen varken swyn 
vakantiedag fekansjedei varkensblaas swyneblaas 
vakantiehulp twi skentiider varkensbloed swyneblUed 
vakantiekracht twiskentiider varkensborstels basseis; swynebassels 
vakantiewerk fekansjewerk varkenshaar swynehier 
vakbeweging fakbeweging varken sluis swyn lus 
vakblad fakbled varkensslachter swyneslachter 



--
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varkensstaart swynestets veekoopman feekaiper 
varkenstrog swynetrooch veekoper feekaiper 
varkensvet ri ezel; swynefet veel berch; bulte; fole; hai -
varkensvlees swynefl aask; swyne- pe 

gued veeleer eerder 
varkensvoer swyneruer veeltijds faken ti ids; fooltiids 
vast fast veemarkt feemarkt 
vastberaden h ankyl; rankyl veen fain 
vastbesloten fas tbeslatten veenachtig fainich 
vastbinden fastbiine veenbrand fa inbraun 
vasteland fastelaun veengrond faingreeuwn 
vasten faste; fasten veenkolonie fainkolony 
vastentijd fastentiid veer feer 
vastgrijpen fastgrype veerboot beut; feerbeut ; ieuwr-
vastheid fastens satbeut 
vasthouden beethaude; fasthaude veerdam feerdam 
vastigheid fasti chheid veerdienst feertjinst 
vastleggen fastleze veergeld feeljild; ieuwrsatjild 
vastliggen fastleze veerhuis feerhus 
vastlopen fastrone veerhacht feerhacht 
vastmaken fastmetje veerhachtig feerkrach tich 
vastnaaien oonnOOie veerman feerman 
vastpakken beetkreje; beetpakje; veerschaaf feerschaaf 

fastpakje veerschipper feerschipper 
vastpraten fastprate veertien fjitsien 
vastraken fastretje veertiende fjitsiende 
vastschroeven fastschruve veertig fjitsich 
vaststaan faststain veertiger fjitsiger 
vaststellen faststelle veertigste fjitsichste 
vaststelling faststelling veestal beestestaal 
vastvriezen fastfri eze veevoer feeruer 
vastzetten fastsatte veewagen feewooin 
vastzitten fastsitte veeziekte feesiekte 
vat fat ; tyn ve?en fege; fooie; wiskje 
vatbaar fatber veger fooier 
vatten fatje; grype veilig feilich 
vechten fechte veiligheid feilichheid 
vechterij fechteree veiligheidsspeld feilichheidsspjald 
vechtersbaas fechtersbaas veiling feiling 
vechtpartij fechteree vel fal; fli e; flodder ; 
veder feer schrieuwböge 
vederwolk wiinfeer veld fjild 
vee fee veldarbeid laun werk 
veearts feedakter veldmuis fjildmus 
veebeslag feebeslach veldslag fjildslach 
veeboer feebieuwr veldtocht fjild tacht 
veeg feech ; fooi velduil katul 
veehandelaar feekaiper veldvruchten gewas 
veehouder bieuwr veldzuring sieuwrstölen 
veek fluedmues; mei velling felling 

--
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vendel faandel verbindingsteken ferbiin ingsteken 
venig fain ich verbindingswoord ferbiiningswes 
venjjn fenyn verbitterd ferbittere(d) 
venjjnig fenii nich verbittering ferbittering 
venkel tinkel verbleken ferbleke; fersjotte 
venster fin ster verblijden fernuverje 
vensterbank fi nsterbank verblijf ferblyf 
vensterluik bliin verblij ven tueve 
vent fin t; jongkairel verblinden ferblynje 
venten suttelje verbod ferbod 
venter suttelder verboemeld ferri n kelreud 
ventje knechjen verbolgen brannytsk 
ver fier verbond ferbaun 
ver- fer- verborgen ferhukkere; fersyde; 
verachtelijk ferachtlik geheim 
verachten ferachtje verbouwen ferbeeuwe 
verachting ferachting verbou wereerd ferbawerere 
veraf fieroof verbou wing ferbeeuwing 
veranderen feraunderje verbranden ferbane 
verandering feraundering; verbranding tobane 

omslach verbreiden sparkje 
veranderlijk feraunderlik verbreken ferbrakke 
verantwoordelijk feran tweurdlik verbrijzelen ferbriizelje 
verantwoordelijk- verbruien ferbreuje 
heid feran tweurdlikh ei d verbruik ferbruk 
veran twoorden ferantwezje verbruiken ferbrukke; ree 
verantwoording ferantwezzing verbruiker ferbrukker 
verarmen ferajrmje verbuigen ferbuge 
verbaasd ferbaasd ; ferheersd verbuiging ferbuging 
verband ferbaun verdacht fertacht 
verbannen ferbanne verdachte fertachte 
verbanning ferbanning verdagen ferdaagje 
verbasteren ferbasterje verdampen ferdampe 
verbastering ferbasteri ng verdamping ferdamping 
verbedden ferbedje verdedigen ferdedigje 
verbeelden ferbele verdediger ferdediger 
verbeelding ferbeling verdediging ferdediging 
verbergen ferbergje; ferstykje verdelen ferdele 
verbeten grammytich verdelgen ferdelgje 
verbeteren ferbatterje verdeling ferdeling 
verbetering ferbattering ; feurut- verdenken fertinke 

gong verdenkjng fertinkjng 
verbeuzelen ferprate verder fierder ; fierders 
verbieden ferbiede verderf ferdorf 
verbijsteren ferbjosterje verderfelijk ferdorflik 
verbijstering ferbjostering verderop fierderop 
verbijten ferbyte verderven ferdorve 
verbinden ferbjjne ; schakelje verdienen fertjinje 
verbinding ferbiining verdienste fertjinste; fertjinst 
verbinilingselement schakel verdienstelijk fer tjinstlik 



----

8 15 verheerlijking 

verdiepen ferjepje vergeetachtig ferjetlik 
verdieping ferjepping vergelden ferjilde 
verdikke ferdikke vergelding ferji lding 
verdikkie ferdikke vergelen fergeelje 
verdoen ferdwaan vergelijken fergelykje 
verdokteren ferdakterje vergelijking fergel yking 
verdomd ferdomd ; ferdomme; vergen fergje 

ferhipt vergetelheid ferjet 
verdon keremanen fertjosteremoon je vergeten ferjette; mjsgain 
verdord tor vergeven ferjaan 
verdoving ferdov ing vergevmg feljeeuwing 
verdraagzaam ferdraachsum vergezicht fiergesicht 
verdraagzaamheid ferdraachsumens vergiet gatjepan 
verdriet hetsseer; leed; smets; vergiettest gatjepan 

wee vergif ferg if 
verdrijven futj eie; raigje vergiffenis fergiffeni s 
verdronkene drinkeldaide; drinke- vergift fergif 

ling vergiftig fergiftich 
verduren eeuwndergain ; vergiftigen fergiftigje 

trochstain vergiftiging fergiftiging 
verdwijnen ferswiine; swiine vergissen fersjain 
veredelen feredelje verglssmg fersin 
vereerder fereerder vergoeden ferguedje 
vereisen feraiskje vergoeding fergueding 
veren feerje; feren vergoelijken ferguedlikje ; guedpra-
verenen ferienje te 
verenigen ferienje vergnJp fergryp 
vereniging ferieniging vergrIjpen fergrype 
verenigings leven ferienigingsli vven vergrijzen fergriizje 
vereren fereerje vergroeid ferween sen; 
vererIng ferering misweensen 
vereten feriite vergroeien fergreuje 
verf farve vergrootglas fergotgles; loep 
verfdoos farfdeus vergroten fergotje 
verfkwast farfkwast vergroting fergotting 
verflensen ferwylkje ; wylkje verguizen ferguezje; guezje 
verfomfaaid ferribsöke vergulden ferguldje 
verfomfaaien fertaskje vergunnlllg fergonning 
verfriesen ferfrieskje verhaal ferhaal 
vergaan fergain verhaaltje ferhaaltjen 
vergaarbak fergairbak verh akstukken ferhakstokje 
vergaderen fergaderje verhalen ferhelje 
vergadering fergadering verhandelen ferhaundelje 
vergallen fergaalje verhandeling ferhaundeling 
vergalopperen fergalopeerje verhangen ferhi ngje 
vergankelijk fergankJik verhapstukken ferhakstokje 
vergankelijkheid fergankJikens verharden ferhezje 
vergapen fergapje verharen ferhierje 
vergaren ferga irje verheerlijken ferheerlikje 
vergeefs fergeeuws verheerlijking ferheerliking 

"> 



verhelderen 816 

verhelderen ferhe lderje; ferk lairje verk leden ferklooie; fertuge 
verhelpen ferhilpe verkleedpartij ferklooieree 
verhemelte ferhemelte; gehemelte verkleumd beklumje 
verheugd fernu verje; ynbliid verkleumen ferklumje 
verheugen ferheuge verkleuren ferkleure 
verheven ferheven verklikken ferklikke 
ver h i n deren ferhinderje; lette verklikker ferklikker 
verhippen ferhippe verknippen ferknippe 
verhipt ferhipt verknoeien ferkneuje 
verhoeden feurkomme verkolen ferkeulje 
verhogen ferheigje verkommeren ferkonmle 
verhoging ferheiging verkondigen ferkondigje 
verhollandsen ferhollaun sje verkondiging ferkondiging 
verhongeren ferhungerje verkoop ferkaip 
verhoor ferheur verkoopster ferkaipster 
verhoren ferhere verkopen ferbuelguedje; fer-
verhouding ferhaudin g kaipje 
verhui swagen ferhuswooin verkoper ferkaiper 
verhuizen ferhuzje verkoping ferkaiping 
verhuizer ferhuzer verkorsten ferkostje 
verhuizing ferhuzeree; ferhuzing verkorten ferkotsje 
verhuren ferhiere verkouden ferkaud 
verhuurder ferhierder verkoudheid ferkaudens 
verhypothekeren ferhypoteekje ver kreukel en ferknukke 
verjaardag ferji erdei; jierdei verkroppen ferkrapje 
verjaardagskalender ferji erdeiskalinder verkruien ferkreuje 
verjagen ferjeie verkruimelen ferkreumelje 
verjaren ferji erje verkwanselen ferkwaunselje 
verkalken ferkaa lkje verkwijnen ferkomme; ferkwiine 
verkankeren ferkankerje verkwikken ferkwikke 
verkavelen ferkai velje verkwikking ferkwikking 
verkaveling ferkaiveling verkwisten ferdonderje; fergrie-
verkeer ferkeer me; spjlle 
verkeerd faut; ferkeers; mis; verkwister opmöker 

sjued verladen ferlade 
verkeerdheid sjuedens verlagen ferli egje 
verkeersbord ferkeersbues verlag ing ferli eging 
verkennen ferkinne verlakken ferlakke 
verkenner ferkjnner verlakkerij ferl akkeree 
verkenning ferkinning verlamd ferlamme; lam 
verkeren ferkere verlamming ferlamming 
verkering ferkering verl angen ferlangjen ; ferl angst; 
verkerven tok erve ferlangje; hunker; tale 
verkiesbaar ferkiesber verl anglijst ferl anglist 
verkiezen ferkieze verlaten ferliete 
verkiezing ferkiezing verleden ferlyn 
verkijken fersjain verlegen bleu; ferlegen 
verklaarbaar ferklairber verlegenheid fer! egen h ei d 
verklaren ferklairje verleggen ferleze 
verklaring ferklairing verleidelijk ferleidelik 



817 verpakken 

verleiden ferleide vermijden meJe 
verleider ferleider vermi nderen fermi nderje 
verleiding fer leiding vermindering afterutgong; fermin-
verlengen ferlingje dering 
verlenging ferlingin g vermits ieuwnmts 
verlengstuk ferlingstok vermoedelijk fermuedelik 
verleppen ferwylkje ; wylkje vermoeden fermueden ; fermuede; 
verlicht ferrumme(d) gi sse 
verlichten ferjietje; ferlichtje vermoeid fermeud; mued; 
verlichting ferjieting ; ferlichting ; warch 

ferrumming vermoeidheid fermeudheid; mue-
verliefd ferlyfd dens 
verlies ferlies vermoeIen fermeuje 
verliezen ferlöre ; wooibringe; vermogen fermogen 

wooitooie vermolmen fermoogje 
verliezer ferliezer vermommen fermomje 
verliggen ferleze vermomming fermomming 
verlof ferlof vermoorden fermeurje 
verlokken lokje vermorsen spille 
ver! ooch en en ferleugenje vernauwmg fernauwing 
verloofde faam; ferleuve; fooint ; vernederen fernederje 

oonstainde vernedering fernedering 
verloop ferloop vern eder I an dsen ferhollaun sje 
verlopen ferrone vernemen fernimme 
verloskundige ferlaskundige vernielen ferniele; felTampe-
verlossen ferlasse neerje; ferrinneweerje 
verlosser ferlasser vernieler fernieler 
verlossing ferlassing vernieling fernieljng 
verloten ferlatje vernietigen fernietigje 
verloting ferlatting vernietiging fernietiging 
verloven ferleuve vermeuwen ferneje 
verloving ferleuving vernieuwing fernejing 
verlovingsring ferleuvingsring vernis fernjs 
verluiden ferlieuwde vernislak lak 
vermaak ferdyvendaasje; fer- vermssen fernisje 

maak; fertier ; nocht vernoemen benaime; fernaime 
vermaard fermaard ; fernaimd veronderstellen fereeuwnderstelle 
vermageren fermeigerje veron dersteil i n g fereeu wn dersteUi n g 
vermagenng fermeigering veron gel ukken fereeuwngelokje; fer-
vermakelijk fermaaklik eeuwngemakje 
vermaken ferm etje; tàmetje verontschuldigen fereeuwn tsch uldigje 
vermanen fermonje veroordelen fereurdeelje 
vermaning fermoning veroordeling fereurdeling 
vermeerderen fermairderje veroorloven fereurleuvje 
vermeerdering fermairderin g veroorzaken fereursaakje 
vermengen ferrninge veroorzaker fereursaker 
vermenging ferminging verordening ynsatting 
vermenigvuldigen fermenichfuldigje verouderen fera uderje 
vermicelli fermeselje verpachten ferpachtje 
vermicelli soep fermeseljesap verpakken ferpakje 

-



verpakking 818 

verpakking ferpakki ng verscherpen ferscharpje 
verpatsen ferkwaun elje verscheuren ferrappe; ferschurre 
verpierewaaid ferrinkelreud versch ieten fersjotte 
verpieteren fersutterje verschijnen ferschyne; opdaagje 
verplaatsen ferplaatse verschijning ferschyning 
verpl anten ferpl antje verschijnsel fersch yn sel 
verpleegster ferpleechster verschikken ferschikke 
verplegen ferpI eegje verschil ferschil ; scheel 
verpleger ferpleger versch i 11 en ferschille 
verpleging ferpleging verschillend fersch i 11 en d 
verp I etteren ferpletterje verschillende fersch i 11 en de 
verplichten ferpli chtje verschimmelen ferschimmelje 
verplichting ferpli chting verscholen ferhukkere; fersyde; 
verpoppen ferpopje schul 
verpozmg fermaak verschonen ferschienje; guedprate 
verpraten ferprate verschoning ferschiening 
verprutsen ferkneuje verschoppeling ferschoppeling 
verpul veren ferpol verje; fyn met je verschrij ven fersch ri eu we 
verraad ferri ed verschrijving ferschrieuwing 
verraden ferriede verschrikkeI ijk ferschriklik 
verrader ferrieder verschrikking ferschrikking 
verraderlijk ferriederlik verschrikt ferheistere(d); hees-
verrassen ferraskje trich ; kal 
verrassing ferrassing verschroeien ferschreuje; 
verregenen ferryne toschreuje 
verreisd ferreizge( d) versch rom pel d schromfelich 
verrekenen ferrakken je verschrompelen schromfelje; to-
verrekijker fi erekyker; kyker schromfelje 
verrekkeling ferrekkeling verschuilen ferschulje 
verrekken ferhippe; ferrekke verschui ven ferscheeuwe 
verrekt ferhipt; ferrekt versen faskje; utfaskje 
verreweg fi erut; fi erwooi versheid faskens 
verri chten utforkje; utjochtje versieren fersiere; opdwaan 
verrijden ferriide versiering fersiering 
verrijken ferrykje versiersel fersiersel 
verrij zen ferriize versjacheren ferkwaunselje 
verrijzenis ferrii zenis versje fersjen 
verroeren ferruere verslaan ferslaan 
verroesten ferrostje verslag ferhaal ; ferslach 
verrot rat; rattich verslagen ferslooin ; ferwezen 
verrotten ferratje; rat je verslapen fersliepe 
verruilen ferrulje verslappen ferslapje 
verruimd ferrumme( d) vers I ech teren ferminderje 
verruiming ferrumming verslechtering afterutgong; fermin-
vers fask; fers dering 
verschaffen leverje versleten fnateri ch; tonieuwn 
verschalen ferslaan verslijten ferslyte; toslyte 
verscheidene ferschillende; fer- verslikken ferslokke 

scheidene verslinden fersliine 
verschepen ferschypje verslonzen ferslonzje 



819 vervallen 

versmachten fersmachtje; verstrooiing dyvendaasje 
ferteurstje verstuiken ferknoffelje; fers ruk-

versmaden fersmaadje ke; swikje 
versnelling fersnelling verstui ven fersteeuwe 
versnipperen fersnipperje versturen ferstjuere 
versnoepen fersnovje verstuwen fersteeuwe 
verspelen ferspylje vertalen fertale 
versperren sperJe vertaler fertaler ; ieuwrsatter 
verspillen ferdonderje; fergri e- vertaling ferta ling; ieuwrsatting 

me; spille verte fi erte 
verspreiden ferspreie vertegen woordi gen fertjinstwezzigje 
verspreiding ferspreiding vertegen woordiger fertj instwezziger 
verspreken fersprakke vertegenwoordiging fertj in stwezzi gin g 
verstaan ferstain vertekenen fertekenje 
verstaanbaar ferstainber vertellen fertöle 
verstand fers taun verteller fertöler 
verstandig ferstaunich vertelling ferhaal; fertöling 
verstandskies ferstaunskii ze vertellinkje ferhaaltjen 
verstappen ferstappe vertelsel fertölsel 
versteken ferstykje verteren fertöre; töre 
versteld besauwe vertering fertöring; gelach 
verstelgoed ferstelgued vertier fertier 
verstellen bepongje; ferstelle; vertillen fertille 

kreeuwe; laapje vertimmeren fertimmerje 
verstelwerk ferstelwerk vertoeven ferrueve 
verstenen ferstienje vertonen ferteune 
verstening ferstiening vertoning ferteuning 
versterken ferstarkje vertoon ferteun 
versterking ferstarking vertoornd brannytsk 
verstij ven ferstiivje vertraging opomthaud 
verstikken ferstikke vertrappen fertraapje 
verstikking ferstikking vertreden fertreedje 
verstild bestille vertrek fertrek 
verstillen ferstilje vertrekken ferlukke; fertrekke; 
verstommen ferstomje futgain ; krampje; 
verstoord bros wooigain 
verstoppen ferstopje; ferstoppe; vertroetelen ferkuekje; kUesterje 

ferstykje; wooidukke; vertroosten fertraiste 
wooikruppe vertroosting fertraisting 

verstoppertje dillefree; fersyde-aal- vertrouwd fertreeuwd; hiem 
sje; ieuwral-hanne- vertrou welijk fertreeuwlik; gernien-
aalsje sum 

verstopping ferstopping vertrouwen betreeuwe; fertreeu-
verstoren fersteure wen; fertreeu we 
verstoring fersteuring vertwijfelen fertwyfelje 
verstoten ferstate vertwijfeling fertwyfeling 
verstouwen fersteeuwe veruit fierut 
verstrijken ferstryke vervagen ferfaigje 
verstrikken ferstrikje verva l ferfaal 
verstrooien ferstreu je; tost reu je vervallen ferfale 



vervalletje 820 

vervalletje ferfaltjen verwateren ferwatterje 
vervalsen ferfalskje verwedden ferwedje 
vervalsing ferfa I ski n g verweer ferweer 
vervangen ferfa nge verweiden ferweidje 
vervanger ynfaler verweken ferwaakje 
vervanging ferfa nging verwelken ferwylkje; wylkje 
vervelen ferfele verwelkomen ferwa lkomje 
vervelend ferfelend: nair ; sooi verwensen ferwinskje 
vervel ing ferfeling verwensing ferwinsking 
vervellen ferfa lje verweren ferweerje; ferwere; ut-
verven farvje pyskje 
ververen ferfeerje verwerIng ferweri ng 
verversen ferfaskje verwerken ferwerkje 
vervlagen ferflaigje verwerking ferwerking 
vervliegen ferfjai n verwerpen fers myte; ferteje 
vervloeken ferflokke verwezen ferwezen 
vervloeking ferflokking verwijderen ferwiideIje; futgain ; 
vervloekt ferdomme; ferhipt raigje; wooigain 
vervoegen ferruegje verwijdering ferwiidering 
vervoegmg ferrueging verwijt ferwyt 
vervoer ferfuer verwijten ferwyte; wyte 
vervoeren ferfuere verwijzen ferwiize 
vervoermiddel ferruermiddel verwIJ zmg ferwiizing 
vervolg ferfoIch verwilderen ferwylderje 
vervolgen ferfolgje verwildering ferwyldering 
vervolgens ferfolgens verwisselen ferwikselje 
vervolging ferfolging verwisseling ferwikseling 
vervolgverhaal ferfoIchferhaal verwoed ferwoed 
vervormen ferformje verwoesten ferwuestje 
vervorming ferforming verwoesting ferwliesting 
vervreemden ferfrai mdje verwonderd ferheersd; ferwonder-
vervuild fersmargje; ieuwr- je 

komme; ieuwrkom- verwonderen besauwe; ferwonderje 
meling verwondering ferwondering 

vervuilen fersmargje verwonen ferwinje 
vervullen ferfolje verworden fertuteerzje; ferwezze 
vervulling ferfolling verzachten fersaftj e; mylderje; 
verwaaien ferwooie timperje 
verwaand ferwaand verzadigd sed 
verwaarloosd haveleus verzadigen saadsum; sedje 
verwaarlozen ferslonzje; ferwaar- verzakken fersakje 

leuzje verzakking fersakking 
verwachten ferwachtje verzamelaar fersamler 
verwachting ferwachting verzamelen fersammelje; gairje; 
verwant ferwant opfaundelje; opgairje; 
verwarmen ferwair mje opsaimje; sammelje 
verwarll1J n g ferwaimu ng verzameling fersammeling; sam-
verwarren ferwarje meling 
verwarrI ng ferwarri ng verzanden fersaunje 
verwassen ferwaaskje verzegelen fersegelje 



82 1 vijlen 

verzeggen ferseze vetplant fetp lant 
verzeilen fers iile vetplek fetplak 
verzekeren fersekerje vetpot fetpoot 
verzekering fersekering vettig fetlik ; fettich 
verzenden ferstjuere vetvlek fetplak 
verzendkosten ferstj uerkasten vetweiden fetweidje 
verzet fersat vetweiderij fetweideree 
verzetten fersatte veulen föle 
verzien fersjain vezel fiezel 
verzi I veren fersi I velje vezelig fiezeli ch; triederich 
verzinken fers inke vezeltje pluster 
verz innen fersinne; optinke vezeltjes plus 
verzinsel betinksel ; fersi nsel vief fyf; li vvendich 
verzitten fers itte vIer fjeeuwr 
verzoek fers iek vierde eurd; fji sde 
verzoeken fers ikje vieren fi ere; utfiere 
verzoeking fersieking vierhoek fjeeuwrhuek 
verzoekschri ft fersiekschri ft vierkant fjeeuwrkaunt 
verzoenen fersuene vierpits fjeeu wrpits 
verzoening fersuening vierpitter fjeeuwrpitter 
verzolen ferseulje vierschijfsblok fjeeuwrschieuwsblak 
verzorgen fersorgje vierspan fj eeuwrspan 
verzorger fersorger viersprong fjeeuwrsprong 
verzorgIng fersorging; gerak viertal fjeeuwrtal 
verzuIm fersum viertandig fjeeuwrtyns 
verzuImen fersumje vIes fii s 
verzuipen fersuppe viesheid fii zens 
verzuren fersieuwrje viezerik drosbeest; griemkont 
verzwakken ferswakje viezigheid eeuwngemak 
verzwelgen swylgje vignet finjet 
verzwijgen fersweje vijand fyjaun 
verzwikken ferknoffelje; swikje vijf fii f 
verzwi nden ferswiine vijfde fyfte 
vest fesjen ; fes t vijfentwintig fiifentwintich 
vestibule futtenshus vijfschacht fyfschaft 
vestigen fes tigje; opjochtje vijfschach ten fyfschaften 
vestiging fes tiging vij fschaft fyfschaft 
vesting festing vijftal fiiftal 
vestzak fesjesbus vijftien fyftien 
vet fet vijftiende fyftiende 
veter fyter vijftig fyft ich 
veterband fyterbjaun vijftiger fyftiger 
veteren fyterje vijftigste fyfti chste 
vetergat fytergat vijfvoeter fiiffUet 
veterschoen fytersch uen vijg fii ch 
vethoorn fethuern vijgenboom fi igebai m 
vethorentje fethuern vijgen mat fi igemat 
vetkaars fetkös vijgentouw fi igeteeuw 
vetl aag spyn vijl fyl 
vetmesten fetmaste; maste vijlen fylje 



vijlsel 822 

vijl sel fylsel visserij fi skeree 
vij ver fiiver visserman fi skerman 
vij zel fi izel vissersboot fi skersbeut 
vij zelen fiizelje vissersdorp fi skersdarp 
vilder filder vIss ig fi skich 
villa fyla vistuig fi sktuch 
villen fille; struppe visvangst fiskfa ngst 
vi lt fi It visventer fi sksuttelder 
viltachtig fi Itich viswijf fi skwyf 
vilten filten viswinkel fi skwinkel 
vi lthoed filthued vitamjne fytamyne 
viltig filtich vitrage fytraazje 
vin fin vitten fitte 
vi nden fiine; oontreffe vlaag fl aich; ryte 
vinder fiinder vlag flage 
vindingrijk fertuttich vlagen f1 a igje 
VInger finger vlaggen f1 aagje 
vingerafdruk fingerprint vlaggenkoord hieuwlyn 
vingerbeentje fingerlid vlaggenlijn flagelyn ; hieuwlyn 
vi ngerhandschoen fin gerweeuwnt vlaggenmast fl agemast 
vingerhoed fingerhued ; nooiring vlaggenschip fl ageschip 
vingerkootje fingerlid vlaggenstok fl agestook 
vingerlid fingerlid vlaggentouw fl ageteeuw 
vingerling fingerling ; siM vlak fl ak; sjocht 
vi n gerovertrek siM vlakschaaf f1akschaaf 
vi ngerring fingerring vlakte flakte 
vingertop fingertip ; tip vlaktemaat flaktemiet 
vingerWijzIng fingerwiizing vlam fl am 
vi nk fink vlamhoutje lusjefer 
vinnig bits; finnich ; rul ; vlammen f1 amje 

snibbich vlas f1as 
viool fyliel vlasachtig f1 assich 
viool blok fylielblak vlassig f1assich 
vioolspelen fyliel spylje vlaszaad f1 assied 
vioolspeler fylielspylder vlecht f1 echt 
viooltje fyooltjen vlechten f1echtje 
vis fisk vlechter flechter 
visachtig fi skich vlechtwerk flechtwerk 
visafslag fi skoofslach ; oofslach vleermui s fl eermus 
visbeen fi skbien vlees flaask 
visdiefje keniet vleeseter f1 aaskü ter 
visgraat bien vleesmes f1 aaskmos 
visite fesyte vleet f1 eet 
vi skaar bin vlegel flegel; swynsair 
viskotter kotter vlegeljaren flegeljieren 
vislijm fi skliem vleien f1 eie; tlieme; meupra-
vismeel fi skmal te; plumstryke; seerp-
visnet fisknat slikje; seerpstryke 
vissen fi skje vleier fliemer ; meuprater; 
visser fi sker seerpsleker; seerpstry-



823 voegen 

ker vloek flok 
vleierig fli emsk vloekbeest flokbeest 
vleierij fliemeree; meuprate- vloeken flokke; segenje 

ree vloeker flokker 
vlek fl ek; plak; smet vloekwoord flokwes 
vlekkig plakked vloer fluer 
vlerk bjok; fl erk: swynsaü vloerbedekking fluerbedekking 
vlet flet vloerbrood fluerbole 
vleugel bjok; flerk; fleugel vloerkleed fluerkleed 
vleugelpiano fl eugel vloermat fluermat 
vlezig flaaskich vloertegel fluertegel 
vlieden fluchte vloerzeil swi lk 
vlieg mich vlok fl ak 
vliegen fege; fjain vlokje pIUster 
vliegendrek megeschyt vlokjes plus 
vhegengaas megegaas vlooienbeet flejebyt 
vliegenklap megeklapper vlooienkruid flejekrieuwd 
vliegenmepper megeklapper vlooiennest flejenast 
vliegenpoep megeschyt vlooien vangen flejejeie 
vlieger draak vloot fleut 
vliegeren draakopsatte vlot fl at 
vliegtuig flychruch vlotweg fl atwooi 
vliegveld flychfjild vlucht flucht 
Vlieland Flylaun vluchteling fluchteling 
vlier fledder vluchten fluchte 
vlierboom fledder vluchthaven fluchthaven 
vliering fliering vluchtig fluchtich 
vlies fli es; flues vlug fluch ; red; redderwy-
vliesje liime len; ree 
vlieten fleuje vlugheid fluggens; reddens 
vlijen flai e vlugschri ft fluchschrift 
vlijm flym vlugzout fluch saut 
vlijmen flymje vocht fochte ; wietens 
vlijmscherp flym scharp vochten fochtje 
vlijt flyt ; schrippe vochtig damp; fochtich ; klam 
vlijtig flyti ch vod fodde 
vlinder til ; tjuensterfil voddenjood foddejeud 
vlinderbloem feleblom voddenkoopman foddejeud; foddekai p-
vlindernet felenat man 
vlo fl ee vodden zak fodsak 
vloed flued voddig fodderich 
vloedanker fluedanker voeden ruedje 
vloeddeur flueddaar voeder ruer 
vloedhaven fluedhaven voederbiet mangelwettel 
vloedlijn fluedlyn voederen ruedje; ruerje 
vloedmerk fluedlyn voeding rueding 
vloei fl oei voedsel ruedsel; gerak; iiten 
vloeibaar fleuber voedster fUedster 
vloeien fleuje voeg fUech 
vloeistof fleustaf; fochte voegen fUegje 



voeger 824 

voeger fuech satter ; fueger volgen folgje 
voegijzer fuechsatter volgend eeuwr; folgend; kom-
voegkalk fuechkaalk men 
voegspijker fuechsatter volgens folgens: neffens 
voegwoord fuechwes volgieten foljotte 
voelen fele volgnummer folchnommer 
voer fretten; fuer; reed volgorde folchorde 
voeren fere; fuedje; fuere; volgplaat wooi 

fuerje volgzaam folchsum 
voering fuering volhouden folhaude 
voerman fuerman volhouder oonhauder 
voertaal fuertaal volk folk 
voertuig fuertuch volkje folkjen 
voet fotling; fuet; kloskers volkomen folslooin ; gnos; 
voetafdruk fuetlask; lask helendal; schien; stek 
voetangel fuetangel volksdansen folksdaun sjen 
voetbal foetbal volkslied folksliet 
voetballen foetbalje volkstaal folkstaal 
voetballer foetballer volladen follade 
voeteneind fottensieuwn volledig folslooin ; schien 
voeten veger fuetwisker volledigheid folslooinens 
voetmat fuetwisker vollopen folrone 
voetpad fuetpaid volmacht folmacht 
voetspoor fuetlask; lask volop folop 
voetstap fuetlask; fuetstap; volschieten folsjotte 

lask volslagen folslooin 
voetstuk fuetstok volstoppen folstopje 
voetveeg fuetwisker volstrekt opsIUt 
voetvolk fuetfolk volstromen folrone 
vogel fieuwl; fieuwlkje volt folt 
vogelaar fieuwlker voltage foltaazje 
vogelen fi euwlkje voltallig foltallich 
vogelkers fi euwleblom volte folre 
vogelkooi fi euwlekeu vol uit folut 
vogelnest fieuwlenast volvoeren folbringe 
vogelnet fieu wlenat; volwassen folweensen 

staal waunsnat vol wassenheid fol weensen heid 
vogel vanger fi euwlker volzin folsin 
vogel veer feer vondeling fondeling 
vogel verschrikker fieuwleferschrikker vondst fonst 
vogelwikke st6ferblom vonk fonk 
vol fol vonkelen fonkelje 
volbloed folblued vonken fonkje 
volbrengen folbringe vonnis fonnis 
voldaan foldien vont font 
voldoen foldwaan voogd feugd 
voldoende foldwaande voogdes feugdes 
voldoening foldwaning voogdij feugdee 
voleinden folbringe voor feur; furge 
volgeling folgeling vooraan feuroon 



825 voorspellen 

vooraanstaand feuroonstai nd voorkoken feurkatje 
vooraf feuroof voorkomen feurkomme; feurkom-
voorafgaan feuroofgai n men 
vooral feural voorkomend beleefd ; feurkom-
voorband feurbjaun mend 
voorbarig feurbari ch; mulryp voorleggen feurleze 
voorbarigheid feurbarigens voorletter feurl atter 
voorbeeld feurbeeld voorlezen feurl6ze 
voorbehoud feurbehaud voorlezer feurl6zer 
voorbij di en; feurby voorlezing feurl6zing 
voorbijgaan ferstryke; feurbyga in voorlichten feurji etje 
voorbijganger feurbygonger voorliegen feurliige 
voorbijijlen feurbysteeu we voorliggen feurleze 
voorbijkomen feurbykomme voorlijk feurlik 
voorbij snellen feurbysteeu we voorloop feurgelaat; feurloop 
voorbinden feurbiine voorlopen feurrone 
voorbode feurbode voorloper feurloper 
voordat eerdat; feurdat voorlopig feurlopich 
voordeel feurdeel; gewin voormjddag feurmidde 
voordeeltje utsatter voorn katfisk 
voordelig feurdelich voornaam feurnaam; feurn6me 
voordeur feurdaar voornamelijk feural 
voordoen feurdwaan voornemen feurnimme; feurnim-
voordracht feurdracht men 
voordragen feurdrage vooronder feureeuwnder 
voorgaan feurgain vooronderstellen fereeuwnderstelle 
voorgang feurgong vooronderstelling fereeuwnderstelling 
voorganger feurgonger vooroordeel feureurdeel 
voorgeslacht feurgeslacht voorop feurop 
voorgevel feurgevel voorouderlijk feurauderlik 
voorgevoel feurgefuel voorouders feurauders 
voorgoed feurgued voorover feurdal ; feurieuwr 
voorgrond feurgreeuwn voorproefj e feurpruefj en 
voorhamer feurhommer voorproeven feurprieuwe 
voorhaven feurhaven voorraad feurried 
voorhebben feurhawwe voorrang feurrang 
voorheen eertiids; feurhanne voorrangsweg feurrangswooi 
voorhof feurhoof voorrecht feurjocht 
voorhoofd feurh6le voorruit feurrut 
voorhouden feurhaude voorsch i eten feursjotte 
voorhui s futtenshus voorschip feurschip 
voorin feuryn voorschot feurschat 
voorjaar feurjier voorschrift feurschrift 
vooljaarsbloem feurji ersblom voorschrij ven feurschrieuwe 
voorjaarsdag feurjiersdei voorslag feurstel; klip 
voorkamer feurkomer voorsmijten feursmyte 
voorkant feurkaunt voorsnijden feursneje 
voorkauwen feurkeeuwje voorspel feurspil 
voorkeur feurkeur voorspelen feurspylje 
voorbnd feurben voorspellen feurspelle; feurseze 



voorspelling 826 

voorspelling feurspelling voorzichtig feursichtich; hueden; 
voorspiegelen feurspegelje meesum 
voorspraak feurspraak voorzichtigheid feursichtichheid 
voorsprong feursprong voorzien feursjain 
voorst feurst voorzijde feurkaunt 
voorstaan feurstain voorzitten feursitte 
voorstander feurstander voorzitter feursitter 
voorstel feurstel voorzomer feursommer 
voorstellen feurstelle voorzorg feursorch 
voors telli n g feurstelling vorderen a vvanseerje; fergje; 
voorstemmen feurstimme forderje; opaiskje 
voorstemmer feurstimmer vordering feurutgong; fordering 
voorsteven feursteven vore furge 
voort fut vorig eeuwr; feurich 
voortand feurkii ze vork fork; forkfol; forkje 
voortdurend gedieuwrich vorm form ; type 
voorteken feurteken vormelijk formelik 
voortgaan fierder; trochbieuwr- vormen formje 

kje; trochgain vorming forming 
voortgang avvansaasje; schat vormleer formleer 
voortijd feurtiid vorst farst; forst 
voortijdig feurtiidich vorstig farstich 
voortmaken avvanseerje vorstin forstin 
voortreffel ijk evels; puk vorstpan farstpan 
voortrekken feurlukke vos fos 
voorttelen fakke; trochteelje vossen jach t fossejacht 
voortuintje stek vouw faud ; feeuw; teer 
vooruit fakshool; feurut ; mars vouwen faudje; feeuwe; tere 
vooruitgaan feurutgain voyeur strunder 
vooruitgang feurutgong vraag fersiek; fraach 
voorui tzich t feurutsicht vraagprijs friechprii s 
voorvader audfaar vraagstuk fraachstok; kwesje 
voorvaderen feurauders vraagteken fri echteken 
voorval feurfaal vraat fretsak; fretter; hap-
voorvallen feurfale; gebore schruttel ; 
voorvechter feurfechter keeuwstermeeuwn 
voorverkoop feurferkaip vraatzucht fretsucht 
voorwaar sekerwier vraatzuchtig fretsuchtich 
voorwaarde betingste; feurwaarde vracht fracht 
voorwerp feurwerp vrachtauto frachtauto 
voorwerpen feursmyte vrachtboot frachtbeut 
voorwiel feurtjail vrachtbrief frachtbrief 
voorwindsel feurwindsel vrachtgoed frachtgued 
voorwoord feurwes vrachtrijder frachtriider 
voorzanger feursanger vrachtschip frachtschip 
voorzeggen feurseze; feurspelle vrachttrein frachttrein 
voorzegging feurspell ing vrachtvervoer frach tfermer 
voorzet feursat vrachtwagen frachtwooin 
voorzetsel feursatsel vragen fri egje 
voorzetten feursatte vragenlijst fragelist 



827 vrouwennaam 

vrede frede vrijgevig guedjeeuwsk 
vredig fredich vrijgevigheid guedjeeuwskens 
vreedzaam freedsum vrijgezel freegesel 
vreemd fraimd; nuver ; pyter- vrijhandel freehaundel 

tieuwlik; singelier vrijhaven freehaven 
vreemdeling fraimdling vrijheid freedom ; freeheid 
vreemdsoortig fraimdseurtich vrijheidsboom freeheidsbaim 
vrees frees vrijhouden freehaude 
vreet freet vrijkaartje freekaartjen 
vreetpartij fretteree vrijkomen freekomme 
vreetzak fretsak; keeuwster- vrijlaten freeliete 

meeuwn vrijmaken befreje; freem etje 
vrekkig gerrich ; gytsich ; vrijmoedig freemuedich 

knypsk vrijmoedigheid freemuedigen s 
vreselijk freeslik vrijpostig dryst 
vreten frette; fretten vrijspraak freespraak 
vreter fretter vrijspreken freesprakke 
vreterij fretteree vrijstaan freestain 
vreugd freugde vrijstellen freestelle; omtheffe 
vreugde freugde vrijstelling freestelljng; omthef-
vreugdevuur bekebaandersfjuer; fing 

bekebane; freugde- vrijster audfreester; faam; 
fjuer freester ; hepekeutel ; 

vrezen freze soeteliefspaar; tjeut 
vriend freeuwn; jo; vrijuit free-ut 

kameraad vrIjwaren warje 
vriendelijk freeuwnlik vrijwillig freewillich; gued-
vriendelijkheid freeuwnlikens schiks 
vriendin freeuwndin ; kame- vrijwilliger freewilliger 

raadske vrijzinnig freesinnich 
vriendschap freeuwnschap vrijzinnigheid freesinnigens 
vriendschappelijk freeuwnschaplik vroeg eer; guedtiids 
vriespunt friespunt vroeger aleerder; eerder; eer-
VrIesweer friesweer tiids ; feurhanne; froe-
vnezen frieze ger 
vriezend farstich vroegrijp feurlik 
vrij aardich ; free; nachal vrolijk fleurich ; lostich ; 
vrijage ferkering; frejeree opgerumd 
vrijbrief freebrief vroom freum 
vrijdag freed vroomheid freumens 
vrijdagavond fredejaune vrouw fa ; freeuw; freeuw-
vrijdagmiddag fredemidde minsk; freeuwsper-
vrijdagmorgen fredemone seun; frou ; jà; minsk; 
vrijdagnacht fredenacht wyf 
vrijdagochtend fredemone vrouwelijk freeuwlik 
vrijdags freeds vrouwelijkheid freeuwlikens 
vrijen freje vrouwenarts freeuwjuededakter 
vrIjer fooint; frejer ; soete- vrouwenmanteltje mauntjen 

liefspaar vrouwenmuts wan gm Uts 
vflJenJ frejeree vrouwennaam freeuwjuedenome 



vrouwenvlees 828 

vrouwenvlees freeu wj uedetl aask vuurtorenlicht tuerej iet 
vrouwenwerk freeuwjuedewerk vuurvast fjuerfast 
vrouwlief fa ; jà vuurvreter fjuerfretter 
vrouwvolk freeuwfolk vuurwapen fjuerwapen 
vrucht frucht vuurwerk fjuerwerk 
vruchtbaar fruchtber 
vruchtboom fruchtbaim waag waach 
vruchteloos fergeeuws waaghals waichhals 
vruchtensap fruchtesap waaghalzerij waichhalzeree 
vruchtgebruik fruchtgebruk waagstuk waichstok 
vruchtvlees fruchttlaask waaien puste; wooie 
vu il belaargje; dros; dros- waaier waaier 

sich ; eeunwgemak; waakhond hiemhieuwn ; waak-
fiizen s; ieuwrgrue- hieuwn 
ded; smarch; smar- waaks waaks 
gens; tuch waaksheid waaksens 

vuilbek fii sprater waakzaam waaksum 
vuilbekken fiisprate waal wiele 
vuiligheid smargens waalklinker waalstien 
vuilni s dros; smargen s waalsteen waalstien 
vuilni sauto droswooin waan waan 
vuilni sbak dros bak waanwijs wys; wyslik 
vuilnisblik ruchblikjen waanzin waanSIn 
vuilnisemmer drosfat waanzinnig waansinnich 
vuilnisvat drosfat waar der ; der ' t; wer; wer't; 
vuilni swagen droswooin wier; wor 
vuilpoes drosbeest; griemkont waarachtig wrachtich ; wrintich 
vuiltong rachbeest waarborg waarborch 
vuist rust; knove; knust waard kasteleen ; waard; 
vuistslag rustslach wezzich 
vullen folje; fulle waarde waarde 
vuiler folder waardeloos waardeleus 
vulling fulling waarderen waardeerje 
vulpen fulpin waardering waardering 
vuren fjuerje waardig waardich 
vurenhout fjuerenheeuwt waardigheid folwaasje; 
vurenhouten fj ueren h eeu wten waardichheid 
vung fjuerich waarheid wierheid 
vuur fjuer waarlijk sekerwier ; waar lik 
vuurbaak fjuerbeken waarmaken bewierje 
vuurbaken fjuerbeken waarnemen waarnimme 
vuurdoop fjuerdeup waarnemer waarnimmer 
vuurpeloton fj uerpel oton waarnerru ng waarnimming 
vuurpijl fjuerpyl waarom werfeur ; werom; wer-
vuurplaat fjuerp lait om't 
vuurproef fjuerpruef waarschijnlijk wierschynli k 
vuurrood fjuerraid waarsch uwen wierscheeuwje 
vuursprank fonk waarsch uwi ng wierscheeuwing 
vuursteen tlint waartoe wertè> 
vuurtoren fjuert uer waarvoor werfeur 



829 wanorde 

waarzeggen wierseze walglijk walchli k 
waarzegger wiersezer walkapitein waalkapteen 
waarzeggenJ wiersezeree walm kwalm; loge 
waarzegster wierseester walmen logje 
waarzo werso walmvanger logefanger 
waas waas walnoot krakken ut 
wacht wacht wa lrus walrus 
wachten wacht je wals wa ls 
wachter wachter walsen walse 
wachtgeld wachtjild walstro lemuenkrieuwd; 
wachtgelder wachtjilder waalstri e 
wachthond hiemhieuwn walvis walfi sk 
wachthuisje wachthus wal visvaarder walfi skforder 
wachtkamer wachtkomer wa lvisvaart walfiskforen 
wachtlij st wachtlist walvisvangst walfiskfangst 
wachtlopen wachtrone wambuis freesch yter 
wachtpost wachtpost wan wan 
wachttoren wachttuer wanbetaler wanbet6ler 
wachtwoord wachtwes wand wand 
Wad Wed wandelaar keurder 
Wadden Wed wandelen keurje; waundelje 
waden baggerje; batse; wandelpad keurpaidjen 

paazje; waadje wandelstok gongeistook 
wafel wafel wandkaart wandkaart 
wafelbakker wafelbakker wandklok wandklak 
wafelijzer wafeli izder wandlui s wandlus 
wafelkraam wafelkraim wandrek wandrak 
wafeltje kn ypkuekjen wandtegel wandtegel 
waffel wafel wandversiering wandfersiering 
wagen aventieuwrje; waigje; wanen wane 

wooin wang tjaik 
wagen ladder befje; sydleiers wangedrag wangedrach 
wagenmaker wooin moker wangmuts wangmuts 
wagen pad reed; wooinspaid wanhoop wanheup 
wagensmeer wooinsmor wanhoopsdaad wanheupsdaad 
wagenspoor wooinspeur wanhopen wanheupe 
wagen vol wooin fol wanhopig riedeleus; wanheu-
wagenvracht reed; wooinfol pich 
wagenwijd wagenwiid; wiidwo- wankel wankel; wif 

ged wankelen wankelje 
waggelen kakogelje; waggelje wankelend steuteri ch 
wak wak wankelheid wiffens 
waken wetje wankelmoedig wankelmuedich 
wakker wet jen wanklank wanklank 
wal waal wanmolen wynmeeuwn 
walbaas waal baas wanneer as ; wanneer; wan-
walg walch neer ' t 
walgelijk walchlik wannen utsteeuwe; wynje 
walgen wa lgje wanorde di sadder; hot; 
wa lging walging ieuwral; trewyn 



Ivanordelijk 830 

wanordelijk hinter ; ieuwral waslijn waasklyn 
want want; waun ; weeuwnt wasmachine waaskmesyn 
wantij wantee wasmand waaskklier 
wantoestand wantostand wasmiddel waaskmiddel 
wantrouwen wantreeuwen; wan- waspoeder seeppeujer ; waask-

treeuwe peujer 
wantrouwig wantreeuwich wasschamme\ waaskschammel 
wapen wapen wasschraag waaskschammel 
wapenboek wapen bliek wassen bun skje; waaskje; 
wapenbord wapen blies wei sen 
wapenen wapenje wassenJ waaskeree 
wapenhandel wapenhaundel wasstel waaskstel 
wapentuig wapentlich wastafel waasktafe\ 
wapperen wapperje wasvat waaskfat 
war war waswater waaskwatter 
waratje wrachtich wat freewat; ho'nen; iets; 
warboel tiezebosk; warbUel wat 
warempel warimpel water watter 
warempeitjes warimpel waterdamp watterdamp 
waren warje waterdicht watterticht 
warendig wrinti ch waterdruppel watterdrlip 
waren tig wrinti ch waterdui vel watterswyn 
warhoofd warheufd wateremmer watteromer 
warhoofdig warheufdich wateren peesje 
waring waring waterfitter fitter 
warm wairm watergeest watterswyn 
warmen wairmje watergruwel grootwatter; krintje-
warmlopen wairmrone bree; serynebree 
warmte wairmte waterhoen reidhin ; watterhin 
warm waterkraan wairm watterkraan waterhoofd watterhöle 
waro werso waterhoogte watterheichte 
warren ti ezje waterhoos watterheus 
wars fee; oofkeri ch; wars waterig watterich 
wartaa l wartaal waterjuffer blenebyter 
wartel klip ; warrel waterkant watterskaunt 
was waask; weis waterketel wattertjattel 
wasbaas waaskbaas waterkraan watterkraan 
wasbak waaskbak waterleiding watterleiding 
wasbord waaskblies waterlelie watterle\y 
wasdag waaskdei watermerk wattermark 
wasdom wasdom; weensdom watermolen wattermeeuwn 
wasem wazem watermunt krlissemunt ; 
wasgerei waaskgeree poddebalsem 
wasgoed waaskglied; wytg lied waterpas watterpas 
washok waaskheuk waterpeil watterpeil 
waskaars weiskös waterplant hekkelje; watterpl ant 
wasketel hauntjattel; waask- waterpokken watterpook 

moge; waasktj attel waterpolitie watterpelytsje 
wasknijper knyper; waaskkn yper waterrat watterroot 
waskom waaskklim waterschade watterschai 



83 1 weerleggen 

waterschap watterschap wedijver wedii ver 
waterschout watterscheeuwt wedijveren wedii verje 
watersnip hemel geit; wattersnip wedstrijd wedstryd 
watersnood wattersneed weduwe wedUf 
waterspiegel watterspegel weduwnaar wedener 
watersport wattersport wee wee 
waterstand warterstand weefgetouw weefgeteeuw 
waterstof watterstaf weefkun st weefkonst 
waterstraal watterstraal weeflijn weefl yn 
waterstroom watterstreum weefsel weefsel 
watertanden mUlle; mulletargje weefstoel weefstuel 
waterton watterfa t weegschaal schaalje 
watertoren wattertuer weeheid weeëns 
waterval watterfaal weeïg weeïch 
watervat watterfa t week waak; wyk 
waterverf watterfarve weekblad wyksbled 
watervogel watterfieuwl weekeinde wykieuwn 
watervrees watterfrees weekend wykieuwn 
waterweg watterwooi weekhartig waakhetsich 
waterzak wattersak weekheid wakens 
waterzucht wattersucht weeklacht weeklacht 
watje wat jen weeklagen lamenteerje; weekleie 
watten watten weekloon wykslain 
watteren watteerje weekmarkt wyksmarkt 
wauwel wafel weelde weelde 
wauwelen jeuzelje; wauwelje weelderig weelderich 
wauwelig wauwelich weemoed weemued 
wazemen wazemje weemoedig weemuedich 
wazen waazje; wazen weemoedigheid weemuedichheid 
wazig wazich weer weer ; wier 
w.c. -papier husjespapier weer- wier-
w.c.-bril husjesbril weeraal modekrupper 
w.c. husjen weerbericht weerbejocht 
wecken wekke weerbrengen wierbringe 
weckfles wekfles weerga wiergai 
wedden wedje weergalm wiergalm 
weddenschap weddenschap weergalmen wiergalmje 
weder wier weergeven wierjaan 
weder- wJer- weerglans wierschyn 
wedergade gelykens; wiergai weerglas weergles 
wederkeer wierkeer weerhaak wierhaik 
wederkeren wierkere weerhaan weerhone 
wederkomen wierkomme weerhouden wierhaude 
wederkomst wierkomst weerkaart weerkaart 
wederleggen wierleze weerkaatsen wierkaatse 
wederli efde wierli efde weerkeren wierkere 
wederom wier weerklank wierklank 
wedervinden wierfi ine weerklinken wierklinke 
wedervraag wierfraach weerkomen wierkomme 
wederwaardigheden wederwaardichheden weerleggen wierleze 

D 



weerlicht 832 

weerli cht weerli cht weggaan Fertrekke; Futgai n; 
weerli chten weerlicht je Futsatte; oofreizje; 
weerloos weerleus opstappe; wooigain 
weerpijn wierpyne wegge wech 
weerprofeet weerprofeet weggetje paidjen 
weerschijn wierschyn weggeven wooijaan 
weerschi p weerschip weggoOIen Futsmyte; wooisrnyte 
weerslag wierslach weghalen wooihelje 
weerspiegelen wierspegeJje wegjagen Futjeie 
weerspiegeling wierspegeling wegkaatsen Futkletse 
weerstaan wierstain wegkruipen wooidukke; wooi-
weertij wiertee kruppe 
weervinden wierfi ine wegkwijnen wooikwiine; wooitöre 
weervraag wierfraach weglaten wooiliete 
weerwolf weerwolf wegleggen wooileze 
weerwoord wierwes weglopen futrone; wooirone 
weerwraak wierwraak wegmaken wooibringe; wooitooie 
weerziek weersiek wegnemen wooinimme 
weerZien wiersjam wegpakken wooipakje; wooitaaste 
weerzin oofkeer wegrijden futriide 
wees wees wegrotten wooiratje 
weesboom bynstook wegroven wooireuve 
weeshuis weeshus wegscheren wooischere 
weesjongen weesjonge wegslaan wooislaan 
weeskind weesben wegsmijten Futsmyte; wooismyte 
weesmeisje weesfaam wegspoelen futspeIe; wooispele 
weet weet wegstelen wooistöle 
weetal wysling; wysneus wegsterven wooistorve 
weetjes neetinkjes wegsturen futstjuere 
weg fut ; wech; wooi; wegteren wooikwiine; wooitöre 

wooikere wegtrekken belitsen; wooilukke 
wegbergen ferstopje; wooibergje wegvagen wooifooie 
wegblazen wooiblaze wegvallen wooifale 
wegblijven wooiblieuwe wegvegen wooifooie 
wegbreken wooislaan wegvouwen wooitere 
wegbrengen futbringe wegwaaien futwooie 
wegcijferen wooisyfelje wegwerpen Futsmyte; wooismyte 
wegdek striettluerje wegwijs paidwys; wooiwys 
wegdoen wooidwaan wegwIjzer paidwiisder ; wooi-
wegdraa ien wooidrooie wiisder 
wegdragen fertooie; futdrage; wegwissen utwiskje; wooiwiskje 

wooidrage wegzakken wooisakje 
wegdr ijven futdri euwe; wegzenden Futstjuere 

wooidrieuwe wegzinken wooisinke 
wegduiken wooidukke; wei waai 

wooikruppe weide laun ; weide 
wegebben wooi-êvje weidekoekoeks-
wegen wage bloem teeblom 
wegenbelasting wegebelasting weiden weidje 
wegenwacht wegewacht weifelen driige; wyfelje 



.. 

833 lVerklVijze 

weIgeren weigerje wenken wi nke 
weigering weigering wennen winne 
weikom waa ikum wens ferl angjen; ferlangst; 
weiland weide winsk 
wemap waaikum wensdroom winskdreum 
welrug bytke; fole: kreumel; wenselijk winskl ik 

mi n; wat; wenich wensen ferlangje; winskje 
wei vat waaikum wentelen win telje 
wekelijks wykliks wereld wereld 
weken waakje wereldbol wereldbol 
wekker wekker wereldburger wereldborger 
wel ne; saad; wal; wel werelddeel werelddeel 
welbehaagl ijk walbehaachlik wereldhandel wereldhaundel 
welbehagen walbehagen wereldkaart wereldkaart 
welbekend walbekind wereldkampioen wereldkamp)'Óen 
welbespraakt mulryp; rapmullich ; wereldoorlog wereldoorloch 

redenryk werelds ieds(k); werelds 
wel bewaard walbeware(d) wereldwonder wereldwonder 
weldaad waldaad weren weerje; were; ware 
weldadig waldadich werf werf 
welgedaan walgedien werk kerwei; werk 
welgemanierd beleefd ; fetsuenlik werkbank werkbank 
welgevormd kaunt werkdag werkdei 
welhaast suver werkelijk echt ; werklik 
welk wat; welk werkelijkheid werklikheid 
welkom welkom werkeloos werkeleus 
welkomstgroet welkomstgruet werkeloosheid werkeleuzens 
welkomstlied welkomstliet werkeloze werkeleuze 
welkomthuis welkomtus werken forkje; werkje 
wellen wel Ie werkgelegenheid werkgelegentheid 
wellicht licht; meschyn ; werkgever werkjeeuwer 

muchliken werkhanden werkhaune 
welluidend sjongeri ch; werking werki ng 

swietlieuwdich werkje kerwei 
weloverwogen tToch tach t werkkamer werkkomer 
welp Iieuwejong werkkiel badjen; hes 
welriekend geurich werklieden werkjued 
weltevreden waltofreden werknemer werknimmer 
welvaart walfaart werkplaats werkplaats 
welwater tonswatter; welwatter werkschort werkschetlik 
welwillend walwillend werkster werkster 
welzalig walsalich werkstuk werkstok 
welzijn walwazzen werktafel werktafel 
wemelen grymelje; kryj uele; werktijd werktiid 

tille; wymelje werktuig ark; gereedschap; 
wenden drooie; kere; schere; reeuw; werktuch 

swinke; tere werkverschaffi ng werkfersch affi n g 
wenen kryte werkvolk werkfolk 
wenk tip ; wink werkvrouw werkster 
wenkbrauw wyn brau werkwijze werkwiize 



werbvoord 834 

werkwoord werkwes wiegelen wiggelje 
werkzaam werksum wiegelied widseliet 
werpen gooie; smyte wiegen widsje 
werpnet werpnet wiegendekentje widsetakken 
wervel wervel wiegentouw widseteeuw 
wervelstorm wervelstarm wiegezang widsesang 
wervelwind wervelwiin wiek bjok; week; wjok 
werven werve wiel tjail; wiele 
wesp brims; iinefander; wielen kolkje; wielje 

pierewips wieling drooikolk; wieling 
wespennest brimzenast wieme wym 
west wast wier wier 
westeinde wastieuwn wierook wierook 
westelijk wast; wastlik wig kyl ; kylje 
westen wasten wij wy 
westenwind wastewiin wijd wiid 
Westerburen Wasterbun wijden weide 
westerkim wasterkim wijding weiding 
westerlengte wasterlingte wijdlopig langtriederich ; lang-
westers wasters wylich 
westerstorm wasterstm-rn wijdte wiidte 
westerstrand wasterstraun wijduit wiidût 
westkant wastkaunt wijf wyf 
westzijde wastkaunt wijfje wyfjen 
wet wet wijfjesduif deeuw; wyfjesdeeuw 
wetboek wetbûek wijfjeseend eeuwn 
weten wyte wijfjeshond wyfjeshieuwn 
wetenschap wytenschap wijk wyk 
wetenschappelijk wytenschaplik wijken wyke 
wetgeleerde wetgeleersde wijkverpleegster wykferpleechster 
wetgever wetjeeuwer wijkverpleging wykferpleging 
wetgeving wetjeeuwing wijkzuster wyksoster 
wethouder wethauder wijn wyn 
wetsartikel wetsartykel wijnberg wynberch 
wettelijk wetlik wijndrinker wyndrinker 
wettig wettich wijndruif wyndnif 
wettigen wettigje wijnfeest wynfeest 
wettigheid wettichheid wijnfles wyn fl es 
wettiging wettiging wijnglas reumer; wyngles 
weven weve wijnjaar wynjier 
wever wever wijnkelder wynkelder 
weverij weveree wijnmaand wynmond 
weversknoop weverskneup wijnpers wynpers 
wezel wezel wijnstok drûvebaim ; wynstook 
wezen wazze; wezen wijnvat wynfat 
wezenlijk wezentlik wijnvlek wynplak 
wie wa; wa't wIJnzUIper wynsûpper 
wiebelen wybelje wijs gewaarwezze; wiize; 
wieden wiedje wys; wyslik 
wieg nane; wids wijselijk wyslik 



835 winterhiel 

wijsheid wysdom; wysheid windhaak wi inhaik 
wijsneus wys ling; wysneus windhoos teur ; wiinheus 
wijsneuzig weti ch; wyswetich windjam mer wi ndjammer 
wijsneuzigheid wetichheid windkant wi inkaun t 
wijsvinger pansleker; wii sfinger windkracht wiin kracht 
wij ten wyte windmolen wiinmeeuwn 
wijting wytling windr ichting wiinrichting 
wijwater weiwatter windscherm wiinscherm 
wijze wii ze windsel swachtel; wyn el 
wijzen wll ze windsterkte wünkracht 
wIj zer wiisder windstilte blakstilte; lete 
wijzerplaat wi isderpl ai t windstoel badstuel; strau nstûel 
wIJZIgen feraunderje; wi izigje windstreek wiinstreek 
WIJ ZIgIng feraundering; windvaan fjogger 

oonpösing; wiizig ing windveer wiinfeer 
wikkelen traIe; wiine; wikkelje windvlaag bjol; fl a ich; pust; 
wikken wi kke wiinflaich ; wiinpust 
wil wi l; sin windwijzer weerwiisder; wiin-
wild balstjuerich; bleuste- wiisder 

'r ich ; wûest; wyld windzijde wi inkaun t 
wilde wylde wingerd wyngerd 
wildebras wyldeman; wyldsang winkel winkel 
wi ldeman wyldeman ; wyldsang winkelbediende wi nkelknecht 
wilderni s wûesterni s; wyldern is winkeldeur winkeldaar 
wildheid wyldens winkelhaak wi nkel haik 
wildvreemd wyldfraimd winkelier kruddenier; nering-
wildzang wyldsang dwaande; wi nkelman 
wilg wylch winkelknecht winkelknecht 
wilgenblad wylgebled winkelprijs wi nkelprys 
wilgenboom wylgebaim winkelraam winkelglêzen 
wilgenhout wylgeheeuwt wmnaar wi nder 
wilgenkatjes wylgepusjes wi nnen winne 
wilgenroosje ruekebal winst gewin ; winst 
wilgentak wylgetak winter winter; wi nters 
wilgentwijg wylgetwiich wi nterachtig tjaldich; winteri ch 
willen wille winteravond winterjaune 
willig bewi llich ; willich wi nterbrand winterbrant 
wil skracht wil skracht winterdag winterdei 
wi mpel fjogger; wimpel winterdags winters 
wimper eichh ier; wympers winteren winterje 
winch dommeknecht wintergast wintergast 
wi nd wlln wintergenoegens winterwille 
windas kaapstander; wi inas wi ntergoed wintergued 
windbreker wi i n brakker wi ntergroen mooiklakjen; pyrola; 
windbuks wiinbuks win tergrien 
windei wiinooi wintergroente wi ntergriente 
winden tra ie; wiine; wûele winterhalfjaar winterhailjier 
winderig bleusterich ; wiin ich; winterhanden tjaldhaune; wi nter-

wooieri ch haune 
windgat tachtgat; wii ngat winterhiel schythakke; 



lVinte rhiel 836 

winterhakke wit wyt 
winterjas winterjas witgekalkt wytkaalked 
winterkleding winterkJaine witgoed wytgued 
winterkleren winterklaine witharig wythierich 
winterkoninkje aistewiin sfieuwl ; witheet gloeiend 

krakken ut; nut jen ; witheid wytens 
tomelid witkalk wyterskaalk 

winterkost winterkast witkop wytkap 
winterkou winterkaude; witkwast wyterskwast 

wintertjald witlof wytlof 
wintermaand wintermond wittebrood klontjebole; switse-
wi n terman tel wintermauntel bra id; wech 
wintermorgen wintennone witten wiet je; wytje 
winternacht winternacht witvis katfi sk 
winterochtend wintermone woeden wliede 
winterpeil winterpeil woedend brannytsk; bryskjend ; 
winterplezier winterwille kugels ; opsternaat; 
winters winters razend 
winterslaap wintersliep woeker wlieker 
wintersport wintersport woekeren wliekerje 
wintertijd wintertiid woekerhandel wliekerhaundel 
wintervoer winterfuer woekerrente wuekerrinte 
wi n ter voeten tjaldfonen ; woekerwin st wuekerwinst 

winterfotten woelen hei sterje; tieuwle; 
wi n ter voorraad winterfeurried wuele 
winterweer winterweer woelig wuelich 
wip wip; wipwap woelwater hei sterkont; wuelkont 
wipkar wipkar; wipkier woensdag midswyk 
wipneus wipneus woensdaga vond midswykjaune 
wippen wippe; wipwappe woensdagmiddag midswykmidde 
wipper wipper woensdagmorgen midswykrnone 
wi ppertoestel wippertostel woensdagnacht midswyknacht 
wipstaart je swalker woensdagochtend midswykrnone 
wIpwap wipwap woensdags midswyks 
wipwappen wipwappe woerd a irk 
wis wis woest kugels ; wliest ; wyld 
wiskunde wiskunde woestaard wuestling 
wi spelen wispelje woesteling wuestling 
wispelturi g typeltieuwtsk; woestenij wuestenee; wliesternis 

wispeltieuwrich woestheid wuestens 
wissel wiksel woestijn wuestein 
wisselbeker wikselbeker wol wol 
wisselen wikselje wolf wolf 
wisselgeld wikseljild wolfsdak f1 echt ; wolvedak 
wisseling wikseling wolgoed wolgued 
wisselkantoor wikselkanteur wolk wolk 
wisselwachter wiksel wach ter wolkam wolkeum 
wissen wiskje wolkbreuk wolkbreuk 
wisser wisker wolkenbank kauntloft 
wissewasje wissewasje wollegras fainplus ; pusjes 



837 zaaien 

wollen wollen woudduif heeuwtdeeuw 
wollig wollich wraak wraak 
wolvedak wolvedak wraakgierig wraaksuch tich 
wol was wolguedswaask wraakneming wraaknimming 
wond wonde wraakzucht wraaksucht 
wonde wonde wraakzuchtig wraaksuchtich 
wonder merakel ; wonder wrak wrak 
wonderbaarlijk wonderbaarlik wrakhout wrakheeuwt 
wonderkind wonderben wrakstuk wrakstok 
wonderkracht wonderkracht wrang slonger; wrang 
wonderlijk bjoster ; wonderlik wrangheid wrangens 
wondermacht wondermacht wrat waits 
wondermiddel wondermiddel wrattig waitsicb 
wonderolie wonderulje wreed wreed 
wonderteken wonderteken wreedheid wredens 
wondkoorts wondkeurs wreef kroop 
wonen husmanje; winje wreken wreke 
wOnIng weent ; weuning wrevel wrevel 
woningbouw weuningbeeuw wrevelig wrevelich 
won i n g bou wvereni- weuningbeeuwfer- wrijfdoek wrieuwduek 
gi ng ienIgmg wrijfhout wrieuwbeeuwt 
woningwet weuningwet wrijfpaal wrieuwpail 
woningwetwoning weuningwetweuning wrijfwas wrieuwweis 
woonark weunark wrij ven wrieuwe 
woonhuis weunhus wn]vmg wrieuwing 
woonkamer keuken ; weunkomer wrikkelen wriggelje 
woonplaats weunplaats wrikken wrikke 
woon schip weunschip wnngen wringe 
woon vertrek weunfertrek wringer wringer 
woonwijk weunwyk wroegen wruegje 
woord wes wroeging wrueging 
woorden boek wezzenbuek wroeten wrotte 
woorden I ijst wezzenli st wrok stykelicbheid; wrok 
woordenrijk redenryk wrokken wrokke 
woorden sch a t wezzenschat wrokkig wrokkich 
woorden strijd wezzenstryd wrong fl echt ; wrongel 
woordsoort wesseurt wrongel wrongel 
worden wezze wulk hulk 
worm pIer; werm wulp wylp 
wormen wermdolve wurgen wurgje 
worst wost wurm werm 
worstelen worstelje; wrotte 
worsthoorntje woststoper yoghurt jochet 
worstmolen wostermeeuwn 
wortel wettel zaad sied 
wortelen wettelje zaadkorrel siedkê\e 
wortelhout wettelheeuwt zaag sa ach 
wortelstok wettelstook zaagmeel saachsel 
wortel trekken wettellukke zaagsel saachsel 
wortel zaad wettelsied zaaien sooie 



zo 'n 842 

zo ' n so' n zoutachtig brak; sautich 
zondaar sondaar zouten sa ut je 
zondag snaun zou tig sauti ch 
zondagavond snaunejaune Zoutkamp Seeuwtkampen 
zondagm iddag snaunemidde zoutte sautens 
zondagmorgen snaunem6ne zoutvaatje sautpoot 
zondagnacht snaunenacht zoutzak sautsak 
zondagochtend snaunem6ne zowat sowat 
zondags snauns zucht sucht 
zondagsgoed snaunsgued zuchten suchte 
zondagsrust snaunsrast zuchtig suchtich 
zondagsschool snaunsschuele zuchtje suchjen 
zondagswerk snaun swerk Zuid-Holland Sud-Hollaun 
zonde seeuwne zuid sud 
zondebok seeuwnebok zuidelijk sud; sudlik 
zonder sonder zuiden sud; sudden 
zonderling singelier; sonderling zuidenwind suddewiin 
zondig seeuwnich zuiderbreedte sudder breedte 
zondigen seeuwnlgje Zuiderzee Suddersee 
zondvloed sondflued zuidkant sudkaunt 
zonlicht sonjiet zuidoostelijk sudaist; sudaistlik 
zonnebaden sonJe zuidoosten sudai st; sudaisten 
zonneblind sonnebliin zuidooster sudai ster 
zonnebloem sonneblom zuidoosterstorm sudaisterstarm 
zonnebril sonnebril zuidpool sudpool 
zonnegloor sonneglarjen zuidvruchten sudfruchten 
zonnegloren sonneglarjen zuidwest sudwast 
zonneklaar sonneklair zuidwestelijk sudwast; sudwastlik 
zonnen sonje zuidwesten sudwast; sudwasten 
zonnescherm sonnescherm zuidwestenwind sudwastewiin 
zonneschijn sonschyn zuidwester sudwaster 
zonnewijzer sonnewiisder zuidwesterstorm sudwasterstarm 
zonnig sonnich zuidzijde sudkaunt 
zool seul zuidzuidoost sudsudaist 
zoom saim zuidzuidwest sudsudwast 
zoon seen; seun zuigdot sover 
zoopje supjen zuigeling puppe; tateben 
zootje seutjen zuigen lurkje; suge 
zorg nued; nuedje; sorcb zuiger suger 
zorgelijk sorchlik zuigerstang sugerstang 
zorgeloos sorchleus zuigfles suuchfles 
zorgen nued; sorgje zuil pylaar 
zorgstoel briedsruel ZUInIg sunnich 
zorgzaam sorchsum zuinigheid sunnichheid 
zot dwaas; hailwys; hail- zuipen suppe 

wysling zuiplap suplap; supper 
zotheid hailwyzens zuipschuit supper; supstrat 
zotteklap eeuwnsinpraat; gek- zuivel suvel 

kepraat zuivelfabriek butterfebryk; mulk-
zout breinsaut ; hatlik; saut febryk ; suvelfebryk 



843 zwemles 

zui velschool suvelschuele zwager waiger 
zuiver suver zwagerin baker; scheunsoster; 
zuiveren suverje snoor 
zui verheid suverens zwak swak 
zui vering suvering zwakheid swakkens 
zui veringszout suveri ngssaut zwakkeling swakkeling 
zu lk sok zwakte swakte 
zul ks soks; sàwat zwakzinnig swaksin nich 
zullen sille zwalken da lkje; swalkje 
zus sos ter zwaluw swaalje 
zusje sos ter zwaluwnest swaa ljenast 
zuster sos ter zwaluwstaart swaa ljestets 
zusterskind eumsezer; mutjense- zwam swam 

zer zwammen swamme 
zusterszoon neefj en zwammer swammer 
zuur sieuwr zwanebloem swaneblom 
zuurachtig sieuwrich zwanenhals swanehals 
zuurdeeg sieuwrdeech zwanenzang swanesang 
zuurdesem sieuwrdeech zwanger drachtich 
zuurheid sieuwrens zwarigheid swierichheid 
zuurkool sieuwrkeul zwart swets 
zuurpruIm sieuwrdeech jen ; zwartbont swetsbeeuwnt 

sieuwrprum zwartgallig swetsgalich 
zuurstof sieuwrstaf zwartharig swetshierich 
zuurtje sieu wl"tjen; suertjen zwartkijker hypekonter 
zuurzoet tamper zwartkop swetskap 
zwaai SWOOI zwartrok swetsrook 
zwaaien scheile; swooie zwartsel swetsel 
zwaaih aak swaal zwartselen swetselje 
zwaan swaan zwavel swevel 
zwaar swier Zweden Sweden 
zwaard swes Zweed Sweed 
zwaardloper swesloper Zweeds Sweeds 
zwaargebouwd schonkich zweefmolen sweef 
zwaargewicht swiergewicht zweel widse 
zwaarlij vig swierlii vich zweelmachine swylmesyn 
zwaarmoedig somber; swiermue- zweep swyp 

dich zweepslag swypslach 
zwaarmoedigheid swiermuedichheid zweer swuelm 
zwaarte swierte zweet swit 
zwaartekracht swiertekrach t zweetdoek switduek 
zwaartepunt swiertepunt zweetdruppel switdr up 
zwaartillend swiertill end zweetvoeten switfotten 
zwaarwichtig swierwichtich zwel swaai 
zwabber stakdweil ; swabber zwelen swylje 
zwabberen swabberje zweler swylder 
zwachtel swachtel; wynsel zwellen uttyne 
zwachtelen swachtelje; wyn selje zwembad swombad 
zwad swee; swor zwembroek swombruek 
zwade swee; swor zwemles swomles 



ZIvemmen 844 

zwemmen swomme zweterig switteri ch 
zwelruner swommer zwetsen swetse 
zwempak swompak zwetser swetser 
zwemster swomster zweven sweve 
zwemvest swomfest zwichten swichte 
zwemwater swomwatter zWiepen swype 
zwendel swindel zWier sJeu; swier 
zwendelaar swi ndeler zWieren swiere 
zwendelen swindelje zwierig swierich 
zwengel swi ngel zwijgen sweje 
zwengelen swingelje zwijgplicht sweeplicht 
zwenken swinke zwijgzaam sweesum 
zwepen swypje zWIJm swym ; swymslach 
zweren swöre: swiiele zwijmen swymje 
zwerfhond omstipper; omswiin- zwijn swyn 

(d)er zwijnenboel swynebuel 
zwerfkat omstipper; omswiin- zwikken swikje 

(d)er zwilk swilk 
zwerfsteen swerfstien zwilken swilken 
zwerftocht swerftacht zwinden swiine 
zwerk swerk zwoegen beulje; swiiegje; 
zwerm swerm wrotte 
zwermen swermje zwoeger swiieger; wrotter 
zwerven stnJnne; swalkje; zwoel swiiel 

swerve zwoelheid swiielens 
zwerver swalker; swerver zwoerd swaits 
zwerversleven swalkersli vven zwoord swaits 
zweten switte 
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