
 Na jaargang 3 (1890) werd de uitgave dan ook gestaakt. 1
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De ‘Tweede Lijst’ van L. van Ankum
Nog eens over het dialect der Groninger Veenkoloniën

door Jan Noordegraaf

1. Inleiding

L. van Ankum geniet onder Nederlandse dialectologen een bescheiden bekendheid als auteur
van een artikel over “Het dialect der Groninger Veenkoloniën”, dat hij in 1880 publiceerde in
Noord en Zuid, een blad dat onder redactie stond van de bekende Amsterdamse publicist Taco
H. de Beer (1838-1923). Het artikel is een lijst van woorden en uitdrukkingen die aan het
dialect der Groninger Veenkoloniën ontleend zijn. “Gedurende de laatste jaren” had de auteur
vooral te Veendam een aantal woorden en uitdrukkingen verzameld “uit den mond van ’t
volk” (Van Ankum 1880: 3769-370). In zijn dissertatie over het dialect van de Veenkoloniën
verwijst F.G. Schuringa (1923: 35) nog naar deze lijst.  

Een vervolg op dit artikel, “Het dialect der Groninger Veenkoloniën (Tweede lijst)”,
mogelijk te dateren omstreeks 1882 en bedoeld als bijdrage aan Onze Volkstaal, tijdschrift
gewijd aan de studie der Nederlandsche tongvallen, dat eveneens onder redactie stond van
Taco de Beer, bleef echter ongedrukt, waarschijnlijk in verband met de financiële problemen
waarin het tijdschrift permanent verkeerde.  Het stuk1

bevindt zich in het archief van Onze Volkstaal, dat sinds
mei 1894 berust in de Leidse Universiteitsbibliotheek (sign.
Ltk 1229 A; cf. Tempelaars 1995). In deze bijdrage aan
Trefwoord wordt deze lijst na bijna 125 jaar gepubliceerd.

Van Ankums tweede lijst van Groningse woorden, 
‘Aalbeere’ tot en met ‘Zwat’, staat met  paars-blauwe inkt
keurig genoteerd in een viertal schoolschriften, waarvan
alleen de rechterpagina’s beschreven zijn. De laatste
rechterbladzijde in cahier nummer vier, pagina 74, blijkt
ondertekend te zijn met  “L. van Ankum”. Maar op het
omslag van het eerste cahier staat achter de gedrukte
woorden ‘Schrijfboek van’ in duidelijk handschrift
genoteerd: “L. Huizing[,] De Ooster Hoogebrug bij
Groningen”. Wie was deze verzamelaar van
dialectwoorden? Ik gebruik een aantal gegevens uit mijn
eerdere artikelen over Van Ankum, die ik aangevuld heb met enkele nieuwe biografica.  

2. Over de auteur

Leenardus Huizing was geboren 12 maart 1851 te Haren als tweede zoon van Jantje Harms
Udema (Veendam 1818 - Wildervank 1875) en Marisse Harms Huizing (Wildervank 1813 -
Assen 1894). Per 1 juli 1869 werd hij benoemd als tweede hulponderwijzer aan de
Noorderschool te Wildervank, waar hij kwekeling was, tegen een  jaarwedde van Hfl. 250,00.



 Hendrik van Tichelen, Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten,7

ouders, bibliothekarissen (Groningen & Den Haag 1928) noemt hem “Leo van Ankum” (p. 89), maar
dat lijkt me een brug te ver. Voorzover ik weet, laat Huizing zich nergens als ‘Leo’ vermelden.   
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Van 1 november 1873 tot 15 juli 1875 werkte hij aan de Zuiderschool in dezelfde plaats. In
een gedenkboek wordt die school “een doorgangshuis” genoemd vanwege het lage salaris dat
toentertijd aan (hulp)onderwijzers betaald werd. Op 1 januari 1878 verhuisde Huizing vanuit
de gemeente Veendam naar Wildervank. In februari 1884 vinden we hem terug als hij wordt
aangesteld aan de nieuwe openbare lagere school te Oosterhoogebrug, een plaats gelegen
tussen Noorddijk, dat tot 1969 een zelfstandige gemeente is geweest, en de stad Groningen.
Huizing ontving nu een jaarwedde van zevenhonderd gulden, met gebruik van woning en tuin.
In de beginjaren was de school een éénmansschool; zo gaf Huizing in zijn eerste jaar aan 27
kinderen tegelijk les. In 1889 waren er 55 leerlingen ingeschreven, over wie de schoolopziener
J. Wijn zeer tevreden bleek. Leenardus Huizing was blijkens de beschikbare klassefoto’s een
betrekkelijk klein uitgevallen man; hij overleed in april 1907 en werd begraven bij de
Hervormde Kerk in Noorddijk, waar hij tot zijn dood toe organist was geweest. 

Huizing liet niet alleen een vrouw en zes kinderen na, maar ook een uitgebreid oeuvre aan
schoolboeken (cf. Lassche & Noordegraaf 2004, Brugmans 1961: 172). Onder het 

                  
                              

                               

pseudoniem L. van Ankum  publiceerde hij in tijdschriften als Noord en Zuid, Onze Volkstaal,7

Eigen Haard en in Bladen voor Opvoeding en Onderwijs. In dat laatste blad publiceerde hij
“aantekeningen bij de studie der grammatica”. Ook aan Noord en Zuid droeg hij in de loop van



 Dr. G-J. Johannes te Amsterdam wijst me op het gegeven dat in bijvoorbeeld Van Ankums Voor8

hoofd en hart (1883) en Nieuwe leesstof (1893), leesboekjes voor de lagere school, vaak al enige 
(semi-)literaire stukjes of zelfs literair-historische stukjes stonden. “Dit terwijl van Thorbecke alleen de
hoogste klassen van de HBS (en volgens eerdere wetgeving ook de hoofdonderwijzersopleidingen – dus
niet de gewone onderwijzers!) iets aan literatuur moesten/mochten doen – (naast de gymnasia, uiteraard,

die echte geleerden moesten kweken)”. Het interessante is dat  “alles wat altijd aan de Tachtigers en de
‘Nieuwe Richting’ van Van den Bosch en Buitenrust Hettema wordt toegeschreven, in feite al volop
aanwezig was bij Taco de Beer en zijn makkers – maar dan beter en minder pretentieus”. (G-J.
Johannes, e-mail 10-10-2006).  

  UBA KVB Bsu 22-85. “’t Spreekt vanzelf, dat wij tot wederdienst gaarne bereid zijn, ’t zij9

door invoering van uwe schooluitgaven of aanbeveling van uwe boeken”, schrijft Huizing er niet zonder
enig commercieel gevoel bij. Een eerdere brief van 27 mei 1888 (UBA KVB Bsu 22-84) was
ondertekend met “L. Huizing, hoofd der school te Oosterhoogebrug, (bij Groningen).”

 Deze woordenlijst is herdrukt in Van der Merwe 1971: 39-50; als auteur wordt “H. Kern”10

vermeld. Ik heb twee jaar geleden laten zien (cf. Noordegraaf 2004c) dat deze toeschrijving onjuist is.
De Transvaalse woordenlijst is onlangs – in de versie-Van der Merwe – ook in de DBNL opgenomen; in
de verantwoording van deze elektronische heruitgave komt de auteurskwestie niet aan de orde en in de
lijst van DBNL-auteurs is het stuk op naam van H. Kern gesteld. Ook een scrupuleus Afrikaner
geleerde als F.A. Ponelis (1999: 3) heeft het over “H. Kern se [...] woordelys van 1890” – maar wie de
bibliografie van H. Kern doorneemt, zoekt er de Transvaalse woordenlijst tevergeefs (cf. Petit 1903).  
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de jaren tachtig een aantal taalkundige artikelen bij. Zijn laatste bijdrage aan dat tijdschrift was
“Drie Examen-opgaven” uit 1888. Het blijkt dat Huizing actief was op het gebied van het
(taal)onderwijs. Hij publiceerde talrijke schoolboekjes voor taal- en rekenlessen voor de lagere
scholen. Deze schoolboekjes verschenen vanaf 1883 tot ongeveer 1910.  8

Ook heeft Huizing onder zijn schrijversnaam L.van Ankum een boek gepubliceerd in
samenwerking met de hier eerder genoemde Taco de Beer, en wel Voor Neerlands jeugd:
leesboek voor de lagere school (Groningen 1888). In een brief d.d. 4 juni 1888 aan de uitgever
Hugo Suringar te Leeuwarden had hij mede namens zijn “medewerker Taco H. de Beer”
toestemming gevraagd tot overname van enkele gedichten van Tollens uit een bij Suringar
verschenen editie, dit ten behoeve van “onze serie leesboeken”.  We mogen dus aannemen dat9

Huizing en De Beer regelmatig contact gehad hebben nadat de eerstgenoemde omstreeks 1880
zijn artikel over “Het dialect der Groninger Veenkoloniën” had opgestuurd naar de
Amsterdamse P.C. Hooftstraat 83, waar De Beer resideerde. 

Als woordenaar nu heeft Huizing een viertal woordenlijsten samengesteld, waaronder een
Bargoense en een Transvaalse.  Ook publiceerde hij een beknopte grammatica van het10

Transvaals. Kortom, Huizing alias Van Ankum was een van die ijverige en studieuze
onderwijzers uit de negentiende eeuw van wie er zelfs een enkele met een borstbeeld is geëerd. 
 

3. Over de tweede lijst 

De tweede lijst van Van Ankum bevat ongeveer zeshonderd  woorden; de eerste lijst telde zo’n
vierhonderd. Ter informatie en oriëntatie laat ik de inleiding op die eerste lijst hier volgen; ze is
overgenomen uit Noord en Zuid 3 (1880), 369-370.  
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In den Zuidoosthoek  der provincie Groningen liggen een aantal uitgestrekte en
welvarende dorpen. ’t Zijn de Veenkoloniën : Hoogezand, Sappemeer,
Zuidbroek, Veendam, Wildervank, Oude-Pekela, Nieuwe-Pekela en
Stadskanaal. De afgraving van het hoogveen heeft ze ’t aanzijn geschonken;
landbouw en scheepvaart hebben ze snel tot ontwikkeling en bloei gebracht.
Deze dorpen zijn slechts twee à drie eeuwen oud. Het jongste – Stadskanaal  –
is eerst in deze eeuw ontstaan en neemt telken jare in grootte en welvaart toe. 

’t Ligt in den aard der zaak, dat deze Veenkoloniën vooral uit de naaste omgeving 
werden bevolkt. Het dialect zal dus grootendeels overeenkomen met de taal,
die in ’t overige deel der provincie wordt gesproken. Doch ook uit andere
oorden en vooral uit Oost- Friesland, kwamen vele menschen zich metterwoon
vestigen in deze dorpen, waar landontginning, scheepsbouw en scheepvaart,
ruimschoots de gelegenheid aanboden om te werken en geld te verdienen. De
invloed van deze menschen op het dialect kon niet uitblijven. 

Voor zoover mij bekend is, bestaat er nog geene lijst van woorden en 
uitdrukkingen, die aan het dialect der Groninger Veenkoloniën ontleend zijn. 
Gedurende de laatste jaren heb ik daarom een aantal woorden en uitdrukkingen 
verzameld, die eigen zijn aan de taal der bevolking van deze dorpen. Ik heb ze
vooral te Veendam – het middelpunt der Groninger Veenkoloniën – uit den
mond van [370] ’t volk opgeteekend. ’t Is mogelijk dat enkele woorden van
mijne lijst alleen te Veendam gebruikelijk zijn; verreweg de meeste zijn echter in
alle Veenkoloniën in zwang. Het drukke onderlinge verkeer tusschen deze
dorpen is oorzaak, dat hun dialect weinig of niets verschilt. 

Wat de spelling der woorden betreft, heb ik me aan den regel gehouden: Schrijf
zooals gij spreekt. Enkele klanken, die in de beschaafde Nederlandsche taal niet
worden gehoord, heb ik door bijzondere teekens aangeduid. 

De onvolkomene o heb ik door ò voorgesteld; de onvolkomene oe door ó. De 
eerste  klank heeft in sommige woorden eene breede uitspraak; in dat geval
wordt zij voorgesteld door òò. In een aantal woorden worden de onvolkomen o
en de onvolkomen u uitgesproken als de ö in de Hoogduitsche woorden zwölf,
schöpfen enz. De woorden morgen en turf  b.v. worden uitgesproken als
mörgen en törf. 

De volkomene a nadert de òò in uitspraak. Zij wordt lang aangehouden en gaat 
eindelijk in eene ò over. Zij wordt voorgesteld door ao. Schaap klinkt in dit dialect als
schaop. In de woorden, die ik met eene ij heb gespeld, houdt zij het midden tusschen 
ei en ai. 

De h wordt in deze streken in ’t geheel niet of bijna niet gehoord. Ter wille der 
regelmatigheid heb ik die woorden, welke in ’t Nederlandsch eene h zouden vorderen,
van die letter voorzien. 

Na deze inleiding volgt de eerste lijst, pp. 370-384, met noten van de hand van Taco de Beer. 
De termen ‘volkomene’ en ‘onvolkomene klinkers’ die Van Ankum hier gebruikt, komen

onder meer voor in W.H. van Heltens Nederlandsche spraakkunst (1875), waarvan het eerste
stuk gaat over de klinkers en medeklinkers. ‘Volkomen’ noemt Van Helten de korte klinkers,
die alleen voorkomen in een open lettergreep; de onvolkomene klinkers komen alleen in



 De term ‘onvolkomen’ vindt men ook in de geschriften van L. A. te Winkel, onder meer  in De11

Taalgids 5 (1863),  p. 245. 
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gesloten lettergrepen voor – ze heten ‘onvolkomen’ omdat ze een min of meer afgebroken
klank hebben, zegt Van Helten (1875: 28).  11

De ‘Tweede lijst’ volgt hierna. Wat in het origineel dubbel onderstreept is, heb ik hier
in vet aangegeven, en enkele onderstrepingen als cursief. Wat tussen vierkante haken staat, is
door mij toegevoegd. Enkele fouten in de alfabetisering zijn stilzwijgend gecorrigeerd. 
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384].  Voor de spelling der woorden en enkele andere opmerkingen raadplege men die lijst.  

 Achter de woorden, welke in klank en zin overeenkomen met die, welke ook in ’t Graafschap13

Zutfen gebruikelijk zijn, heb ik eene Z geplaatst. 
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L. van Ankum, Tweede lijst (UB Leiden 1229A 23)

[Omslag]

Schrijfboek [I]
van L. Huizing

te Ooster Hoogebrug
bij Groningen

1.

Het dialect der Groninger Veenkoloniën.

(Tweede lijst).  12

A.

Aalbeere, (-n), aalbes.
Aaneerden, de teelaarde om de stengels der planten ophoogen, Eerde, teelaarde. Aorde, onze

planeet.
Aanlangen, overreiken. 
Aanwording, aanwensel, hebbelijkheid. 

2. 

Abedoedas, oorveeg of slag in ’t aangezicht.
Achte, acht. Z.13

Achteren - om iets ten achteren zijn, zich beleedigd gevoelen door iets, vooral door gemis aan
onderscheiding. 

Aiberd, ooievaar.
Aindaodig, stil, afgetrokken (van personen). 
Aine, een; iemand. 
Altemet, bijgeval. 
Ambolt, aanbeeld. Bolt, bout, ijzeren staaf of pin.
Amke - als Amke bie de pezen komen, iets goedkoop of om niet verkrijgen. 



 De e van ’t voegwoord  en wordt bijna als eene onvolk. i uitgesproken. Jan en Pieter klinkt14

bijna als: Jan in Pijter. 
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3.

Angelgare, hengelroede. 
Anholt, opbeuring, troost. Troost en  anholt zuiken, troost en opbeuring zoeken. Aanholden,14

aanhouden.
Aofdokken, tegen wil en dank iets van zijn geld of goed afgeven.
Aofhandelen, elkander de hand ter verzoening reiken. (Alleen gebruikelijk in de taal der

kinderen). 
Aoftokken, aanhoudend en bedelend vragen om iets af te geven van zijn eten. (In de taal der

kinderen). 

4. 

Aofzolten, afschepen. Een gebruik in deze streken is, dat de kinderen de laatste maal een
“puutje mit zolt”, d.i. een zakje met zout van Sint-Nicolaas krijgen.

Aoker, groote koperen ketel. Samenst.: waschaoker. 
Aosem, adem. Z. Men zegt ook: aom.  
Aren, uithouden, harden: hai kèèn ’t daor nait aren, hij kan het daar niet uithouden. 
Arfie, (-s), saladeboon. 
Arfte, (-n), erwt. Z. 
Arregatte, uitroep van afkeer of afschrik. ’t Woord is ontstaan uit: Heere God. 

5.

Arrejassus, uitroep van afkeer of afschrik. Ontstaan uit: Heere Jezus. 
Ars, vel papier.
As, als; eens: as hij as komt, als hij eens komt. 
As, hars. 
Astrant, slim, doortrapt. 

B. 

Badde, brug. Samenst.: draaibadde, draaibrug. 
Ban, komt alleen voor in de uitdrukking: uut aigen ban en vout = uit eigen beweging. 
Bandjen, onpers. werkw. Het bandjet er om; ’t is twijfelachtig, of iets gebeuren zal of niet; ’t

is om dien tijd. ’t Zel er om bandjen, het zal er spannen. 
Bandrekel, kettinghond; figuurlijk: kwajongen. 

6.

Bansterdeure, groote, dubbele schuurdeur.
Baontje, borstrok van mannen .(In de eerste lijst verkeerdelijk baantje gespeld [zie p. 371]). 
Baordscheerder, barbier.
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Barge, gesneden varken. Z. barg.
Barchie, berrie, draagbaar.
Barries, dikke jongen. Tegen een dikke jongen zegt men ook: ’n baore van ’n jong.
Barste of bórste, berst. Z. barst.
Bassie, bil van een schaap: lammerbassie. Z. basse. 

7.

Bedoeren, erg leed doen. Onpers. werkw.: het bedoert mie, het doet mij leed. 
Bedogen, met water bedekt. (Van het vleesch in den pot gezegd). 
Bejacht, gelegen: er is niks an hom bejacht, er is niets aan hem gelegen. 
Beklieflek, besmettelijk.
Belaozerd, dwaas, zot. 
Benaom, voornamelijk.
Bengeltje, oorbel. 
Benul, besef, begrip: hai het er gain benul van, hij beseft het niet; tot benul komen, tot

bewustzijn komen. Z. 
Beppe en besse, grootvader en grootmoeder. Z. 

8.

Bèèrre, bed. Samenst.: bèèrstee, bedstede. 
Besesticht, dol, zestig.
Beslaben, (zich -), zich bemorsen bij het eten.
Betuun, schaarsch, weinig in getal. Z. De appels binnen van ’t jaor betuun, er zijn dit jaar

weinig appels.
Bijn, (-en), been; aine bie ’t bijn kriegen, iemand beetnemen, foppen.
Bink, dijbeen van een geslacht varken.
Blaore, koe met een bles. Z. 
Blaospoepe, straatmuzikant. Poepe, Duitscher. 

9.

Blèère, tong.
Blèèren, blaten.
Bleu, bloode, beschroomd.
Blind, (-en) vensterluik. Zunneblind, zonnescherm.
Bloumpie, bloempje: ’n bloumpie kriegen, lof behalen. 
Bluien, bloeien. Overdr. zegt men: de locht bluit d.i. de wolken trekken samen (vóór een

onweder).
Bocht, bocht: uut de bocht kennen, zeer goed weten; de bocht om d’arm hebben, rijk genoeg

zijn. 
Bòd, maal, keer: ieder bod, ieder keer. 

10.

Boekrijk, half verrot, van binnen aangestoken (van appels en peren). 
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Boeskool, witte kool. Z. boezekool.
Bólle, opene praam.
Bólle, bul, stier. Z.
Bóngel, dik stuk onbesneden hout. Bongelen, met bongels werpen.
Booien, (zich -), zwemmen, baden. Samenst.: booierstee, zwemplaats.
Boot - de boot (h)achelen, niets krijgen van ’t een of ander. 

11.

Brabbel, misbaksel.
Braid, breed. Hij heeft ’t nijt braid, hij heeft niet veel geld en goed. Wel ’t braid het, let ’t

braid hangen, wie veel geld bezit, laat dit ook blijken.
Brannen, branden. Z.
Breuk, boete.
Breuman, bruidegom.
Brik, steentje van ’t dominospel: op brikken speulen. 
Britse, slijk.

12.

Broene, een bruin paard: dat kèèn de broene nait trekken, dat kan er niet af.
Bruud, bruid. Z.
Bruien, broeien. Bruiïg, drukkend, heet: bruiïg weer (vóór een onweder). 
Bruier, broeder.
Bruken, gebruiken.
Brulof, bruiloft. Zie hòchtied.
Buist, eerste melk van koeien en schapen. 

13.

Bulde, hoop, menigte. Z. bult. 
Bunen, palen en planken, die een wal tegen ’t water beschermen.
Buten, ruilen.
Buur, het eerste overtrek van het bed, beddetijk. Z.

D. 

Dag gaon, uitgaan. (In de taal der kinderen).
Damelen, langzaam loopen, drentelen.
Daorzoo, daar: Waar is hij? - Daorzoo. 
Deimt, een halve Hectare. 
Dempig, kortademig (vooral van paarden). Z. 

14.

Dienen, opzetten, dik worden. (Wordt alleen van de handen en ’t gezicht gezegd).
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Diezig, grauw, betrokken: de lòcht is diezig. 
Dingerais, ding.
Dòdden, dutten, slapen. Samenst.: doddekop, slaapkop. 
Doeknekd, een korten, stijven nek hebbend. 
Dóffelen, slaan met de vuist. 
Dóffie, buitenkansje. 
Doole, dooier. 

15.

Doodlid, sul, stumper.
Doof, verstijfd van de koude: mien vingers binnen doof van kolde. 
Dòp, al zijn geld verloren (in het spel). 
Dories, kwaad, leelijk. Dorieze jongen, kwade jongen; dorieze boel, leelijke zaak. 
Dòtter, jong vogeltje: kaole dòtters, vogeltjes zonder veeren. 
Dou, toen.
Dwars en dweer, geheel en al: de kolde zit mie dwars en dweer deur de hoed, de koude heeft

mij geheel en al bevangen. 

16.

Dwarsbongelen, dwarsbomen.

E. 

Edik, azijn.
Eerbaie, (-n), aardbezie.
Eerde, teelaarde, modder. 
Eerlieks, wezenlijk, werkelijk: ’n eerliekse zaoge, eene wezenlijke zaag (in tegenstelling van

eene afgebeelde); zeker, stellig: eerlieks waor, zeker waar. 
Egge, zelfkant. Z. 

17.

Eksebiele, groote bijl.
Etterboele, buil door de aanraking met een brandnetel ontstaan. Z: ettebül. 
Evertasche, hagedis. Z: evertässe.

F. 

Faile, dweil. 
Failen, met een faile (dweil) schoonmaken. 
Faksairen, overspannen. 
Fibelkwinken, onnoodige omhaal. 
Figelairen, overleggen, zus en zoo probeeren. 
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18.

Fikke, bitse, kwaadsprekende vrouw.
Filijnig, slecht, gemeen. Verg. ’t Fr. vilain. 
Flik, slag, klap met de hand.
Flikken, slagen met de hand. 
Flistebooge, pijlboog. Z. 
Foef, trek, streek: ’n foef bakken, eene poets spelen. 
Foefelen, wegmoffelen; ongemerkt iets grappigs of kwaads uitvoeren: mit de kaorten foefelen

(in ’t kaartspel). 
Foek, verschrikt: ’k wuir er foek van, ’k werd er verschrikt door. 
Foeke, fuik. Z. 

19.

Foeken, vlug en slecht naaien. 
Foekeport, rommelpot. Z. 
Foeteren, razen, schelden. 
Foezel, slechte jenever. 
Fòkke, bril.
Fòkse - rooie fókse, scheldnaam voor iemand met rood haar.  
Fòssig, slordig, verward.
Fournairen, verdragen, verteren (van spijzen). 
 
20.

Frik, troep, menigte: de haile frik, allen te zamen. 

G. 
Gannef, gauwdief, bedrieger.  
Gannefen, ingemerkt wegnemen. 
Ganzen, vlotten: ’t wark wil nait ganzen.  
Gappen, geeuwen; met open mond kijken.
Gapse, handvol. Z. 
Gedien, (-en), gordijn. 
Geeve, gaaf; gezond. 

Schrijfboek II
21.

Gezevel, gesnap, gebabbel. Zie zevelen.
Gilpen, gillen, huilen (wordt vooral van honden gezegd).
Gijhonger, geeuwhonger. 
Gloepe, kleine opening: de deure stait op de gloepe, op een kier. 
Gloepen, gluipen. Gloepsch, gluiperig. 
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Góbbelen, een vloeistof in een emmer of vaatje in beweging brengen. 
Gòmmes (och -), uitroep van ontsteltenis of medelijden. 
Góntjen, hunkeren naar een beetje eten.

22.

Goochem, leep, slim. 
Gooi - ga je gooi, ga uw gang. 
Gossel, komt voor in de uitdrukking: hai is nait recht gossel, hij is niet goed bij ’t hoofd. 
Grant, de beste soort van zemelen. 
Gribbelen, grabbelen. Op de gribbel gooien, te grabbel gooien. 
Gril, verbaasd, verwonderd: grille oogen, groote, verwondering uitdrukkende oogen; gril

kieken, verwonderd kijken. 

23.

Groeterig, vuil, niet schoon gewasschen.
Groetjen, niet schoon wasschen. 
Gruinte, peterselie.
Guchelen, spottend lachen. 
Gul, koud: gul weer, koud weer; ’n gulle wind, een koude, snerpende wind. 
Gulpe, diepe snede in de hand; scheut water. 

H.

Haisteren, aanhoudend en druk werken. 
Handig - ’n handige jongen, een jongen van een jaar of dertien. 
Handzaom, handig, behendig. 

24.

Haol, ijzeren haak met kettingen in den schoorsteen; de ketting heet haolketten. Z. 
Haolboom, stok in den schoorsteen, waaraan de haol hangt. Z. 
Haomel, mager, vervallen in ’t gelaat. 
Haspel. Dat liekt net as ’n haspel op ’n mouspot, dat past volstrekt niet bij elkander. 
Hebs - wat hebs, wat moois, wat duurs. 
Heer, komt voor in de uitdrukkingen: Hou gait ’t er heer? hoe gaat het met u? Wat gait het

daor heer, wat maken ze daar een alarm; rondom heer, geheel en al om (iets) heen. 
Hellig, toornig, vergramd. 

25.

Helling, scheepstimmerwerf.
Heneklaid, doodskleed.
Heu, hooi; heuopper, hooistapel. Z. 
Hierzoo, hier: Waor bist toe? – Hierzoo. 
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Hijtkillig, kleinzeerig. 
Hitse of hetse, hitte; hitsig: heet, vurig.  
Hòchtied, bruiloft. 
Hoeke, huig, keellelletje: de hoeke hangt hom, de huig hangt hem. 
Hoeltoppe, bromtol. 
Hókselen, vlug, doch slecht schaatsenrijden. 

26.

Hompelen, een weinig hinken, met moeite loopen.
Houste, kwast in het hout.
Hutje mit mutje, het geheele huisgezin; allen te zamen. 
Huurschatter, huurcontract.  

I. 

Ibbel, onverstandig, kijfachtig meisje; zottin. 
Iemeladden, groote, gedroogde graszoden, waarmede men aardappels en andere vruchten

tegen de winterkoude beveiligt. 
Ier, het vloeibare gedeelte der meststoffen. Zie jirre. 

27.

Ineerden, bij elkander in den grond poten.
Inkend, inkt.
Inschunen, iemand iets kwaads, dat hij zeggen moet, in ’t oor fluisteren. 
Insprengen, met water bevochten (het water doen springen).
Intasch, opslag van vleesch en spek tegen den winter. 

J.

Jegender, een der voorwerpen van twee bij elkaar behoorende en gelijke dingen.
Jentig, slank, vlug. 

28.

Jirre, het vloeibare gedeelte der meststoffen. Samenst.: jirregat. 
Jouker, slim, gevat. 
Jurrie - stieve Jurrie, stijve Klaas. 

K. 

Kaaigooien, met steenen gooien naar een grooten steen, waarop een klein steentje ligt. (Een
kinderspel). 

Kaaiman, elk voorwerp dat in zijn soort heel groot is. In denzelfden zin bezigt men ook ’t
woord kòkkerd. 

Kant, zindelijk, netjes; bijna, haast: hai’s kant riek, hij is bijna rijk.
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Kaore, kruiwagen. 

29. 

Kedde, ketting; uut de kedde, uitgelaten. 
Kediet - kediet hebben, vrijaf hebben, alleen te huis zijn.
Kedonsel. Indien een jongen in ’t een of ander spel straf heeft verdiend, moet hij “deur de

kedonsel”, d.i. hij moet tusschen twee rijen van jongens doorloopen, die hem dan klappen
geven. 

Keer (te – gaon), drukte, alarm maken.
Keeze, kaas.
Kepoerum, kapot, aan stukken.
Kepot, kapot, aan stukken; erg ziek

30.

Kiddelen, zachtjes en aanhoudend knijpen met het doel om iemand aan ’t lachen te brengen.
Kiek-aof - ’t is kiek-aof, mooi, het afkijken waard.
Kiepe, mand of bak, die kooplieden in galanteriën op den rug dragen. 
Kiepig, vlug, behendig: ’n kiepig ventje.
Kippe, oude pet of hoed. Z. kiepe. 
Kipperen, prikkelen van koude (van ’t aangezicht en de handen). 
Klender hollen, drukte, getier maken (van een gezelschap). 
Klippe, kan. Samenst.: stroopklippe, ölieklippe, stroop-, oliekan. 

31.

Klös, (-sen), klomp sneeuw onder de schoenen of klompen
Knirtje, eene kleine hoeveelheid. In denzelfden zin bezigt men ook ’t woord snirtje. 
Knoffelig, verstijfd van koude: knoffelige handen.
Knooien, aanhoudend en zwaar werken.
Knuteren, fijn werk in verlorene oogenblikken verrichten.
Koeskillen, kiespijn.
Kòlzwien, kiel van een schip.
Kòkkerd, elk voorwerp dat in zijn soort heel groot is.
Kombof, hokje, waarin gestookt wordt. 

32.

Kontrain, streek, omtrek. Fr. contrée.
Kool. Daor het hai kool van had, daar heeft hij schade of letsel bij geleden.
Koop. Veul te koop hebben, veel te praten hebben. Hij geft koop, hij geeft het op.
Kopzeere, hoofdpijn; liefzeere, buikpijn. 
Kört, stuk, kapot: körtbreken, körtsnieden. 
Körts, kortelings, onlangs.
Kou, koe. Mv. kuiën.
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Kraokstoule, leuningstoel. 
Krepairen, sterven. 

33. 

Kreuze, klokhuis van appels en peren. 
Krieterig, gierig, inhalig.
Kruderig, klein en kregel: ’n kruderig kereltje.
Kruien, een molen naar den wind draaien.
Krukkelen, ziekelijk zijn, sukkelen. 
Kullen, foppen, voor den gek houden.
Kulpie, halve cent. 
Kunsten en knepen, listen, fratsen. 
Kuren, turen, mikken. 

34.

Kuus! Kuus! Deze woorden roept men, als men kippen en andere dieren wegjaagt. 
Kwalmen, walmen. Z. 
Kweek, onkruid.
Kwitsebai, (-en), lijsterbes. 

L.

Landjebloumpie, madeliefje.
Lamen, (-s), plank van den vloer eener bedstede.
Lapperd, leelijkerd. 

35.

Lebijt, ziek. 
Lei, luw. In lei vallen, toegeven; lei weer, zacht weer. 
Leite, luwte.
Lemt, lemmer. 
Liefzeere, buikpijn z. liefzeerte.  
Liek, recht; hij wil nait om liek, hij wil niet deugen.
Lieklatje, liniaal.
Lijske, Lies. 

36.

Lòbbig, gebonden (van spijzen). 
Lóchie - om lóchie gaon, om zeep gaan. 
Lòchem, stinkende damp. 
Loek en Hambörg. Van een vraat zegt men: hij ken Loek en Hambörg wel opeten. Loek =

Lübeck? 
Loeks, Lukas. 
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Loeren, in de uitdrukking:’t weer loert omme, ’t weer is onbestendig, er broeit is aan de lucht. 
Lófferd, een groote en dikke kerel. 
Lös, los: lösse verkering, vrijerij vóór de verloving, het tegengestelde is steevaste verkeering.

Z. 

37.

Loug, de kom van het dorp; het dorp in tegenstelling van de gehuchten. 
Lutje. Elk voorwerp, dat in zijn soort klein is: lutje pinkie, het pinkje. Rijmpje van de vijf

vingers: Lutje pinkie, Golden rinkie, Lange lòòier, Potslikker, Loezeknipper.

M. 

Maark, merg; markt.
Maondag, Maandag: dat duurt ’n blaue Maondag, een korten tijd. 
Magelen, vlug en slecht schrijven. 

38.

Mal, onwijs; leelijk, het tegengestelde van mooi. 
Malvreten, brooddronken. 
Manden, in gemeenschap spelen, winst en verlies deelen. Men zegt ook: in de mande speulen.

’n Toene in de mande hebben, elk de helft van een tuin bezitten. 
Mandijlig, gemeenschappelijk: ’n mandijlige gange, een gang, die aan twee buren behoort. 
Maode, maat; te maode komen, te onpas komen. 
Meere, merrie. Z. 
Melk, (wordt onzijdig gebruikt). 

39.

Meneuvels, manieren.
Menning, weg langs de landerijen van een landbouwer, menneweg.
Messels, mazelen.
Meuge, meug: hij wijt zien meuge nait, hij eet te veel. 
Meur, zwak (van dingen).
Miegen, wateren; miggelen, motregenen. 
Miere, een soort onkruid. Z. 
Mieter - ’k wijt er geen mieter van, ’k weet er niets van; een valsche mieter, een valschaard. 

40.

Mispel, eene mislukte poging, ongeval. 
Mizze, mest. 
Móffig, muf, duf: ’n moffige reuk.
Mómmelen, langzaam kauwen (van menschen, die geen kiezen hebben). 
Mónter, opgewekt, opgeruimd; opmonteren, opvroolijken. 
Mörren, morgen; mörren vroug, morgen ochtend. 
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Mòt, mol, turfmolm. 
Mous, boerenkool; mousker, warmoezenier. 

Schrijfboek III

41.

Mui, moede.
Muide - in de muide loopen, te gemoet gaan. Z. müte.
Muielìk, spijtig. 
Muiën, (onpers.werkw.) spijten: ’t muit mie. 
Muite, moeite.
Mulder, molenaar. Z. Mölen, molen. 
Muske, musch.

N.

42.

Nanje, wieg (in de taal der kinderen). Rijmpje:
Suze, nanje, mien poppie,
Ik waig die mit mien sloffie,
Ik waig die mit mien hooze in schou,
Poppie, dou dien oochies tou.

Naogelholt, ham van paarden en koeien.
Naonemend, medelijdend, zich veel aantrekkend.
Naowaoren, nazien, nastaren (in de verte).
Nei, nieuw.
Neilichter, aanhanger van de moderne leer. Wie daarvan niet weten wil is iemand van ’t olle

(oude) licht. 
Niks, niets. Z. 

43.

Nippen, aanhoudend en niet stijf slagen met de hand.
Noodziende, noodzakelijk.
Nustkroepertje, de kleinste kip van een broedsel. Nust, nest. 

O. 

Ommedenken, medelijden. Omme, om (in sommige samenstellingen). 
Omnustelen, omleuteren, omtreuzelen. 
Omstel - omstel maoken, omslag, drukte maken (bij visites).
Omwensels - omwensels maoken, uitvluchten, valsche verontschuldigingen zoeken. 



19

44.

Oompiezegger, neef (neveu). 
Ongel, rundervet. Z.
Opgappen - hoog opgappen, hooge eischen stellen. Gappen, gapen. 
Opmonteren, opvroolijken. 
Opper, hoop; stapel: ’n opper heu, een hoop hooi. Z. 
Opsnorren, opschommelen, opzoeken. 
Opzaaiern, een lam opfokken.

45.

Órbedór, bedorven meisje of knaap.
Order - uut order, ongesteld, ziek. 
Orgelist, organist.
Órre, een dier, dat in zijn soort klein is: ’n órre van ’n schaop, een klein schaap. 

P.

Paltrok, kleine houtzaagmolen, die in zijn geheel rondgedraaid kan worden; korte jas, frak
(oud). 

Pampier, papier. Z. 

46.

Pangelen, ruilen, kwanselen (in oude voorwerpen). Samenst.: pangelzak. 
Penning - penning zestien, zuinig. 
Perfiedelìk, profijtelijk, voordeelig. 
Peul, peluw, onderste (groote) hoofdkussen.
Peuter, slag met de hand. 
Peuteren, slagen met de hand. 
Piene, pijn; de piene nait weert, de moeite niet waard.
Piepreukelder, pijpenuithaler.  

47.

Pieren, foppen. Z. 
Pinkie, kleinste vinger; kleine worst.
Plógge, (-n), houten pin in schoenzolen.
Plóssig, opgezet (van ’t gelaat). 
Pluusterachtig, winderig, stormachtig: pluusterachtig weer. 
Poesten, blazen. Z. In de eerste lijst staat verkeerdelijk poessen [zie p. 379].
Póf - hij duurt de pof nait deurstaon, hij durft het er niet op laten aankomen. 
Póffen, vallen; borgen, op pof koopen. 
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48.

Pòl, poezel, mollig: polle armen. 
Pón, nachtjak (van kinderen). 
Pórkus, een jongen, die voor zijn leeftijd heel klein is. 
Pórrie, pad, padde. 
Pòrsie, partij, hoeveelheid: ’n pòrtie mensken, veel menschen. 
Potjemeel, meel met melk en kokend water aangeroerd, ook potjestreu, potjeklont en ruirom

genoemd.
Prakkezijren, peinzen. 

49.

Preuzen, gekookte aardappels fijn maken.
Prikkie - veur aien prikkie te koop, voor weinig geld te koop. 
Priseerlìk, deftig, in de uitdrukking: hij zat daor zoo priseerlìk.
Proesten, niezen. Z. 
Punterboom, boom over een voer hooi of stroo. 

R.

Raoband, niets, niemendal: ik wait er gijn raobond van, ik weet er niets van. 
Raokeldijs, op -, op goed geluk. 
Raokeldobbe, gemetselde aschbak in den haard, waarin het vuur gerekend wordt. 

50.

Redenaotie, redeneering (in ongunstige beteekenis veelal).
Reepe, ruif. 
Reepen, ravotten: slaogen en reepen.
Regenspraid, groote, zwarte doek, welke de vrouwen bij begrafenissen om ’t hoofd slaan.
Reien, het haar kammen: ’t haor uutreien, ’t haar uitkammen.
Reikammer, haarkam. 
Rek, eene lange poos. Rekken, reiken. 
 
51.

Reukelen, preukelen, het vuur omhalen: in ’t vuur reukelen. 
Revelen, babbelen, snappen. 
Rezulvairen, een besluit nemen: op tied rezulvairen is ’n gaove Gods. 
Richten, de spanten op een gebouw zetten: ’n huus richten. 
Richtmaol, feestmaal bij de gelegenheid van het richten van een gebouw.  
Rids, geheel en al: hij is rids verloren. 
Riege, rij. Rijmpje:

Kooier, kooier, riege,
Twintig is ’n stiege, (stijg)
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Dartig is ’n ommeloop,
Vairtig is ’n golden knoop. 

52. 

Rieve, rasp, rijf. Samenst.: keezerieve, kaasrasp.
Risikairen, wagen. Fr. risquer. 
Róbbig, ruw, oneffen (vooral van ’t ijs).
Roeg, ruw (van voorwerpen); ongemanierd (van menschen). Roeg vouer, ruw voer. Roeg en

rauw, ongewasschen en ongekleed. 
Roene, gesneden hengst, ruin. Z. 
Roepe, rups; maoger as ’n roepe, heel mager. 
Roeten - het in de roeten jaogen of laoten loopen, zijne zaken verwaarloozen. 
Roggels, achterwaartsch: hij ken nijt roggels of vördels, niet voor- of achteruit. 

53.

Rompie, kleedingstuk van vrouwen, dat alleen het bovenlijf bedekt. 
Ronge, heel dikke spijker. 
Roof, streng: ’n roof  tau, een streng touw. 
Róst, stout meisje, stoute knaap, deugniet. 
Rouë, (-n), wiek (van een molen). 
Roupen, roepen; reeren, schreien; roupen en reeren, schreeuwen: hij dut niks as roupen en

reeren (bij een ongeluk b.v.).
Routerig, slim. Rout: roet. 

54.

Ruske, rusch, bies: trillen as ’n russche. 
Russel, varkensvet.

S

Sammelen, verzamelen (van mest en oude voorwerpen). 
Schap, kleine hut. 
Scharmairen, onophoudelijk zwaaien met de armen. 
Scheet - een scheet op ’t ooge, een zweerte op de oogleden. 
Scheie, scheede. 

55.

Schijt - in schijt zitten, in angst verkeeren. 
Schik - om schik koopen, goedkoop koopen.
Schille, schelpenboor voor de bereiding van kalk. Alleen in ’t mv. gebruikelijk.
Schin, stof van de huid. Z. 
Schinke, ham. Z. 
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Schobben, zich -, zich wrijven tegen een boom of een paal (van dieren, ook van menschen die
ongemak onder de kleeren hebben). 

Schobberd en schobbejak, schooier. Zouden deze woorden ook afgeleid kunnen zijn van ’t
ww. schobben? Van Dale e.a. leiden 

56.

’t woord schobbejak af van: jak van (ijzeren) schobben of schubben. 
Schórren, over den vloer schuiven (van meubels). 
Schoulappen, vlinder. (Alle vlinders noemt men hier schoulappers). 
Schreeve, streep, lijn. 
Schriefbred, houten schuifdoos, waarin boeken, pennen enz. geborgen worden (’t voorwerp en

zijn naam worden thans niet meer gebruikt). 
Seupel, zwak (van menschen, vooral na eene ziekte). 

57.

Sik of sikke, geit; baard om de kin. 
Sikkom of sirkom, circa. 
Sjameloek, nachtjak. 
Sjoephakken, mooi praten om iets van een ander gedaan te krijgen.  
Sjulle of sjullies, sul. 
Slaaie, groote klopper. 
Slag - op slag, oogenblikkelijk: ik kom op slag. 
Slag, vorm, fatsoen: daor is gijn slag of wieze an, daar is geen fatsoen aan. 
Slaotje, pruimtabak. 

58.

Slei, gelei.
Slemier - lange slemier, lang en mager persoon. 
Slempen, een kuil met water en zand dicht maken.
Slieperd - ’n looze slieperd, een slim  mensch.
Slieren, glijden (vooral op ’t ijs).
Slikken, likken; slikken.
Smeugeltje, korte pijn, neuswarmer. 
Smoegen, aanhoudend lezen zonder een woord te zeggen. 
Smók, kus. Z. smokken, kussen.

59.

Smooken, rooken (tabak of sigaren).
Smui, lenig, buigzaam. Fig.: hij ken ‘t smui zeggen, hij kan het flink en gepast zeggen.
Snieder, kleermaker. Z. 
Snikke, trekschuit. 
Snirtje, een kleine hoeveelheid.
Snisteren, sissen, snirsen. 
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Snókken, snikken; hikken. Snók, hik.
Sóbbig, vuil, troebel: sobbig waoter. 
Sókker, suiker. 

60.

Soor, dor, verdroogd. Z. zoor.
Spats - spats maoken, drukte en vertering maken: van ’n gulden kan men nijt veel spats

maoken. 
Spei, open, bloot: wie zitten hier zoo spei (voor de ramen van een venster b.v.).
Spiele, spaak van een stoel. 
Spint, oude maat = 1/16 H.L. ongeveer. 
Sprao of sprutter, spreeuw. 
Spullen, kleeren, in de uitdrukking: hij zit goud in de spullen. 

Schrijfboek IV

61. 

Stafold, stokoud. 
Staodig - staodig an, langzaam, bedaard. 
Stap, toeslaande val voor ratten, röddestap.
Steevast, zeer vast: steevaste verkeering, het tegengestelde van lösse verkeering. 
Stek, bergplaats, schuur: iezerstek, bergplaats voor ijzer; holtstek, houtschuur. 
Stek - in stek hebben, ruzie, twist hebben: zij hebben ’t mit mekaor in stek, zij hebben ruzie met

elkander.
Stiekelrage, stekelbaars. In de eerste lijst staat verkeerdelijk stiekebrage [niet aangetroffen].

62.

Stiekóm, zet en recht, zonder uitzondering.
Stiepe, (-n), metselwerk in den grond, waarop de muren rusten.
Stieperd - dikke stieperd, dikke jongen. 
Stóbbe, de voet met de wortels van een gevelden boom. 
Stóbbe, eene turfmaat.
Stóbbe, kleine trap: waoterstobbe, trap in den wal van een kanaal. 
Stoef - stoef bie, dichtbij. 
Stop - stop as, wacht eens even. As, eens. 

63. 

Streupen, stroopen; de vezeldraden aftrekken (van peulvruchten). Streupsel, de afgetrokken
vezeldraden. 
Streut - nijt goud streut wezen, uit zijn humeur, knorrig zijn. 
Strips, slagen: strips kriegen, slaag krijgen. Z. 
Stroekel, onvriendelijk, norsch. 
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Stroo - hij ken gijn – stokken bieten, hij is volslagen onmachtig (in zijne zaken). 
Stroopklippe, stroopkan: mit de stroopklippe loopen, pluimstrijken. 
Stròp, kwajongen. Stropvol, eivol. 

64.

Studdie, onophoudelijk: ’t regent studdie deur, ’t regent zonder ophouden. 
Sunt, ophef, drukte. Sunderklaos, Sinterklaas. 

T. 

Tamper, zuurachtig van smaak (van vruchten).
Tamtairen, toetakelen, afranselen. 
Tassche, kleine tjalk. 
Tiedels, gewoonlijk. 
Tiepelen, spel met stokjes. Een stokje wordt dwars over een kuiltje gelegd en door een der

knapen met een ander stokje weg-

65.

geworpen. De overige jongens vangen ’t weggeslingerd stokje op of slaan het terug.
Tiepelwark, werk dat niet vordert; fijn werk, dat men in een verloren uurtje verricht.
Tijm, vervelende deun.
Tikkeltje, heel kleine hoeveelheid, beetje. 
Tingelen, een zacht en schel geluid geven. 
Tingellat, dunne lat, die over een naad wordt gespijkerd.
Tjòkvol, eivol.
Tjucht, eene menigte joelende en tierende menschen. 
Toentjen, een tuin bewerken; toentjer, tuinier. toentje, een kleine tuin.
Toertje, een kleine pruik. 

66. 

Tokes, naars.
Tòp - op top hollen, om den tuin leiden.
Tòrren, strootjes en veertjes aandragen (van vogels). 
Trapairen, betrappen. Fr. attraper.
Tuk - tuk wezen, gehoorzaam, onderdanig zijn. 
Tukken, hompelen, hinken.
Tuttel, titel, van.
Tweidonker, schemering: in tweidonkeren, in de schemering.

67.

Tweië, twee. 
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U.

Uutaorder, een kind, dat van den aard zijner broers en zusters verschilt. Uutaorden, niet
aarden naar.

Uutreien, uitkammen: ’t haor uutreien.
Uutschuren, streng berispen.
Uutschuring, strenge berisping. 
Uutslódderen, niet reinigen en herstellen (van woningen): dat huus is uutslodderd, dat huis is

verwaarloosd. 
Uutfoeteren of uutveteren, den mantel uitvegen. 

68.

V. 

Vaire, vier. 
Veerdig, niet gebrekkelijk (van menschen). 
Veerze, koe, die nog niet gekalfd heeft.
Veling, Westfalinger, bovenlander; langwerpig broodje.
Verhelligen, (zich - ), zich zeer boos (hellig) maken.
Verkeukelen, verblinden, begoochelen. 
Verlangst, begeerte, verlangen. 
Verledens, laatst, voor eenigen tijd. 

69. 

Verlet - ’k heb er verlet om, ik heb er behoefte aan. 
Verrienewairen, in wanorde brengen, verwaarloozen, verslodderen.
Versoren, verdorren, verdrogen (van bladeren).
Veurland, deel, lot: da’s joen veurland, dat staat u voor de deur. 
Veurmaier, Haandje veurmaier, Haantje de voorste. 
Veurruutjen of vruutjen, vooruit loopen onder ’t schieten met stuiters of knikkers. 
Vledderboom, vlierboom. Vledder, aftreksel van vlier. 
Vlógge, vlug; gezond: bist nog goud vlogge? Zijt gij nog goed gezond? Z. vlugge. 

70.

Vluus, vacht (van schapen). Z. 
Voel, slim, doortrapt. Z. 
Vool, veulen. 
Vörrel, vierde deel. 
Vörrelìk of vöddelìk. In de eerste lijst staat verkeerdelijk väddelijk of värrelijk [zie p. 383]. 
Vót, voort, dadelijk.
Vrijmaoken, (eene groetenis) overbrengen. 
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71. 
W. 

Wadde, watlij, wat blieft u; wadde is ontstaan uit wat zegst doe? watlij uit: wat zegt gij? Voor
watlij hoort men ook wel wallij. 

Wale, wal; de hakken (hielen) in de wale trekken, terugdeinzen voor eene onderneming; eene 
belofte breken.

Wams, wammes, wambuis. 
Warkgaisten, aardmannetjes, kabouters.
Warreldag, werkdag. 
Wasdom, groei, slaap; wasdom (slaap) in de beenen hebben. 

72. 

Watjekou, oorveeg. In de eerste lijst verkeerdelijk katjewou gespeld [zie p. 375].
Wel, wie.
Wenakker, deel van den akker, waar de ploeg gewend wordt. 
West, geweest: daor zit de west in, dat is vroeger zoo geweest. 
Wiefies, (naokende –), sneeuwklokjes.
Wreië, wreef (van den voet). 
Wrösselen, worstelen uit gekheid. 

Z. 

Zaodzaom, voedzaam, verzadigend. Z. 

73.

Zattert, zattert genóg, meer dan genoeg (van spijzen en dranken).
Zeen, zenuw, pees: zij het ’t op de zenen. 
Zengerig, een weinig aangebrand (van melk, spijzen). 
Zin - in ’t zin komen, in de gedachte komen. 
Zootje, zoo, een kleine hoeveelheid: een zootje visch; armoedig, slecht volkje. 
Zórre, zode; graszorre, graszode. 

74.

Zudelen, langzaam en bij tusschenpoozen voortgaan (van personen en schepen). 
Zuren, zeuren. 
Zwaalfie, zwaluw; driekleurig viooltje.
Zwaor, zwoord, varkenshuid. 
Zwat - zwat op iets hebben, iets gaarne willen hebben of koopen.

L. van Ankum. 
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