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TEN GELEIDE 

Eindelijk hgt dan het boek over het Goudse dialect, waarnaar reeds zo lang werd 
uitgezien, voor ons. Een heuglijke gebeurtenis zowel voor de schrijver en de bewerker 
van het manuscript als voor de Oudheidkundige Kring "Die Goude", die het boek als 
veertiende bundel heeft opgenomen in zijn reeks uitgaven. 

De uitgave ervan werd ons mogelijk gemaakt door de financiële steun welke wij 
ondervonden van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onder
zoek. Namens allen die in de loop der jaren aan de voorbereiding van deze uitgave 
hebben medegewerkt, betuig ik hiervoor aan deze organisatie onze oprechte dank. 

De dank van onze kring gaat echter in het bijzonder uit naar de heer Lafeber, die 
ons toestemming gaf tot het uitgeven van zijn levenswerk en ook naar de heer Kor
stanje, die zoveel tijd en zorg aan het gereedmaken ervan voor de pers heeft besteed. 

Na de voltooiing van zijn werk ontving onze kring van de heer Lafeber een doorslag 
van het in machineschrift vervaardigde boek. In een op 25 mei 1964 gehouden ver
gadering heeft de toenmalige burgemeester van Gouda, dr. K. F. 0. James, aan de 
heer Lafeber een exemplaar uitgereikt van de verguldzilveren penning van onze kring, 
met welk gebaar "Die Goude" uitdrukking wilde geven aan zijn grote waardering 
voor diens arbeid. 

Het verheugde ons later te vernemen dat het Prins Bernhard Fonds de schrijver van 
"Het dialect van Gouda" had onderscheiden met de Zilveren Anjer. Wij meenden 
de lezers van dit boek er een genoegen mee te doen een verslag van de uitreiking van 
deze onderscheiding hierachter op te nemen. 

Gouda,januari 1967. 
DR. A. SCHEYGROND

Voorzitter van de Redactiecommissie 
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UITREIKING VAN DE ZILVEREN ANJER AAN DE HEER 

A. P. M. LAFEBER 

Op I juli 1965 vond in de directie-vergaderzaal van de Algemene Bank Nederland 
N.V. te Amsterdam de uitreiking plaats van de door het Prins Bernhard Fonds inge
stelde onderscheiding, de Zilveren Anjer, aan de heer A. P. M. Lafeber te Gouda.
De heer Lafeber werd vergezeld door zijn beide paranymfen, mejuffrouw dr. J. Daan,
hoofd van het Dialectenbureau van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten
schappen te Amsterdam, en dr. A. Scheygrond, voorzitter van de redactiecommissie
van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" te Gouda.

Nadat door de secretaris van het fonds voorlezing was gedaan van de oorkonde • 
met de volgende gronden van verlening: 

"Zijn unieke prestatie, het tweedelig standaardwerk over het Goudse dialect, een der 
belangrijke Hollandse taalwortels van ons officiële Nederlands,geschreven eerst op latere 
leeftijd op basis van een uitgebreid, rijk materiaal, zelf verzameld in een volhardende 
activiteit van decennia, dit alles ondanks een zeer summiere schoolopleiding, maar met een 
geheel uit eigen kracht verworven taalwetenschappelijk specialistisch vakmanschap 
van klasse, hierdoor aan het zeer schaarse materiaal over de oorsprong van onze huidige 
Nederlandse taal een voorbeeldige wetenschappelijke bijdrage leverend, waarvan de 
waarde nog wordt onderstreept doordat het Goudse dialect vrijwel geheel verdwenen is", 

richtte de regent van het fonds, Z.K.H. Bernhard Prins der Nederlanden, zich als 
volgt tot de heer Lafeber: 

Hooggeachte mijnheer La.feber, 

Wanneer ik zeg: "Die zoon van baander Lafeber heeft het toch maar knap gedaan", 
dan zullen er niet veel in deze zaal zijn, die dit begrijpen. En toch zitten wij met dit 
zinnetje midden in de zaak, waarvoor U nu hier bent. 

Toen U in 1893 geboren werd, bestonden er voor de werkende stand in Gouda in 
hoofdzaak maar twee werkmogelijkheden: die van pijpenmaker en die van "baander" 
of wel arbeider in de touwslagerij. Zo was Uw horizon en Uw kader van mogelijk
heden in deze provincieplaats in alle beperktheid gegeven als zoon van een der vele 
"baanders". En Uw levensverhaal is dan ook dat van de talloos velen van Uw groep 
in gelijke, beperkende omstandigheden geboren: 
lagere school, goede leerling, maar de school voortijdig verlaten om te verdienen, 
hard werken, des avonds wat bijleren in het toegeworpen vak van houtdraaier, eigen 
baasje door de nood gedwongen, crisis, armoede, bijverdienen. En tenslotte: de kin
deren, die het - mede door hun ouders - veel verder brengen. 

Het is als het verhaal van: "Saidja's vader had een buffel." Honderdduizendvoudig 
herhaald. En U weet het: Multatuli zei al, dat zijn verhaal vervelend zou worden door 
deze eindeloze herhaling. 

Maar dat wàs bij U niet zo. Bij U was er die onweerstaanbare drang tot weten, die 
U nu niet alleen tot hier heeft gevoerd, maar die - en dit is belangrijker - een aan
zienlijk deel van Uw leven een geheel eigen karakter heeft gegeven en dit ongemeen 
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heeft verrijkt. Al op 15-, 16-jarige leeftijd was U getroffen door het bestaan van de 
dialecten, zoals deze bijvoorbeeld door de boeken van Cremer tot U kwamen. U 
ontdekte zo Uw eigen dialect, dat het toen algemeen gangbare was in Gouda. Maar al 
was zo de belangstelling gewekt, U kon niets beginnen, omdat Uw ontwikkeling te 
gering was. Dit veranderde, toen U aan het einde der twintiger jaren het baantje 
kreeg van incasseerder van het toen bestaande sociale spaarfonds in Gouda. Een voor 
die tijd wel zeer typerende gemeentelijke instelling, die het de kleine man mogelijk 
moest maken door het sparen van wekelijkse kleine bedragen te voldoen aan bijvoor
beeld zijn belastingplicht. U moest leden voor deze instelling zien te winnen en weke
lijks de dubbeltjes ophalen. De honorering die U hiervoor ontving, was in de trant van 
de instelling: U moest bijverdienste zoeken! U vond die als conciërge van een avond
handelsschool. En het is deze wonderlijke combinatie, die U de wegen opende om Uw 
wetensdrang naar dialect te bevredigen. Als conciërge had U het beheer te voeren 
over de boeken van de leerlingen. Hier was een bron, die U ten volle benutte! Niet 
alleen wist U zo een algemeen erkend, belangrijk boekhoudkundig diploma te ver
werven en zelfs nog twee andere diploma's, maar Uw gehele ontwikkeling spijkerde 
U bij. U ging op de markt boeken kopen, ook en bij voorkeur die over de taalweten
schap! 

En in Uw tweede taak, die van incasseerder van de dubbeltjes der armen, ging U 
meer incasseren dan deze dubbeltjes. In het grote kwitantieboek, dat U steeds mee 
moest zeulen, noteerde U telkens op de blanke strookjes het typische dialectgebruik, 
dat U tegenkwam in de zeer talrijke huizen, waar U geregeld kwam; wel 3 tot 4000 
gezinnen. 

En zo groeide en groeide een unieke verzameling van het Goudse dialect. En toen 
in 1935 een andere amateur - maar wel een uit een geheel andere wereld - mr. dr. J. 
Smit een oproep in de krant plaatste om dialectwoorden te verzamelen, werd U als 
het ware ontdekt. U werd met deze "man van de andere oever" bevriend; U kreeg 
nu contact met de dialectencommissie van de Koninklijke Akademie; U werd corres
pondent van deze Commissie. En toen de tijd van Uw pensionering daar was, heeft 
U zich gezet tot de verwerking van dit materiaal tot een standaardwerk over het 
Goudse dialect. Maar U was niet meer een man met een hobby, maar een gespeciali
seerd vakman geworden, die volkomen wetenschappelijk het dialectmateriaal vak
kundig met notitie, klankleer, grammatica tot een standaardwerk kon verwerken 
met een omvang van rond 6oo pagina's. 

In het hart van Holland liggen vooral de wortels van ons huidige officiële Neder
lands. Juist nog vóór het vrijwel geheel verdwijnen van deze wortels hebt gij, mijnheer 
Lafeber, op dit "breukvlak van de tijd", het belang van een dezer wortels ingezien en 
deze voor de toekomstige taalwetenschap behouden. 

Uw standaardwerk ligt nu in zeven exemplaren getypt bewaard. En zelfs hier moest 
U weer een eigen weg gaan, want voor Uw gewone schrijfmachine moest U zelf eerst 
een fonetische code ontwerpen. 

Zeer verheugt het mij, dat de kans groot is, dat Uw werk binnen afzienbare tijd 
uitgegeven zal worden onder auspiciën van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" 
met financiële steun van de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 

Het is met eerbied, dat ik U heden onderscheid met de Zilveren Anjer. 

VI 



A. P. M. LAFEBER 

HET DIALECT VAN GOUDA 





INHOUD 

blz 

Verantwoording 5 

I. Inleiding . . . . 7 
1. Woord vooraf. 7 
2. Een stukje geschiedenis. 7 
3. Verklaring der tekens en afkortingen . 9 

II. Klankleer
1. Schrijfwijze der klanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

2. De klanken en hun onderlinge beinvloeding in woord- en zinsverband 12 
A. De vocalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
B. De consonanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

3. Enige opmerkingen over veel voorkomende klankveranderingen . . . 21 
a. In de uitspraak der woorden in zinsverband (sandhiverschijnselen). 21 
b. In de uitspraak der woorden buiten het zinsverband . . . . . . . 22 
c. In verband met sommige grammaticale vormen en woordvorming . 25 

III. Vormleer
1. Accent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
2. Het zelfstandig naamwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

a. geslacht 27 b. meervoud 27 c. verkleinwoord 28 d. vonning van
zelfst.nw. 30 e. naamvallen 31 f. verdichting van betekenis 32

3. Het Lidwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
4. Adjectieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

a. lange en korte vorm 33 b. stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden 33
c. afwijkingen 33 d. verbogen vorm 33 e. trappen van vergelijking 33
f. zelfstandig gebruik 33

5. Het Voornaamwoord. . . . . . . 34 
A. Persoonlijke voornaamwoorden. _ 34 
B. Bezittelijke voornaamwoorden . 35 
C. Wederkerende voornaamwoorden. 36 
D. Wederkerig voornaamwoord. . 36 
E. Aanwijzende voornaamwoorden 37 
F. Vragende voornaamwoorden. . 37 
G. Betrekkelijke voornaamwoorden 37 
H. Bepalingaankondigende voornaamwoorden 38 
I. Onbepaalde voornaamwoorden. 38 

6. Het Telwoord . . 39 
7. Het Bijwoord . . . . . . . . . . 39 
8. Het Voegwoord . . . . . . . . . 41 

A. Nevenschikkende voegwoorden. 41 
B. Onderschikkende voegwoorden. 41 

9. Het Voorzetsel . . 41 
10.Het Tussenwerpsel. . . . . . . . 42 

3 



11.Het Werkwoord . . . . . . . 
Algemeen gedeelte . . . . . . 
Klankwisselende werkwoorden. 
Onregelmatige werkwoorden . 
Vervoeging van enkele bijzondere werkwoorden . 

IV. Alfabetische woordenlijst . . . ..... . 

V. Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen.

VI. Een Gouds verhaal . . . . . . . . . . . . 

4 

42 

42 

45 

46 
47 

51 

193 

• 233



VERANTWOORDING 

Toen dr. Scheygrond mij namens de Oudheidkundige Kring "Die Goude" verzocht, 
eens "het oog te laten gaan" over de woordenlijsten van het Gouds dialect, die de 
heer A. P. M. Lafeber had samengesteld, heb ik deze uitnodiging graag aangenomen, 
omdat het werk mij interesseerde. 

Op deze uitnodiging volgde een gesprek met mej. dr. Jo Daan en dr. A. Scheygrond. 
Het resultaat was dat ik mij bereid verklaarde de lijsten voor de druk gereed te maken. 
Spoedig bleek echter, dat dit niet zonder meer mogelijk was, er zou heel wat moeten 
worden gewijzigd en omgezet. Het was dan ook zeer verheugend, dat de heer Lafeber 
mij vrij mandaat gaf om met de lijsten te doen wat nodig werd geacht. Ik ben hem 
daarvoor zeer erkentelijk. Tijdens een onderhoud met prof. dr. B. van den Berg te 
Utrecht, kwam het Gouds dialect ter sprake; hij gaf mij verscheidene aanwijzingen 
voor de opzet van het werk, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. 

Dit alles heeft ertoe geleid, dat de woordenschat, verzameld door de heer Lafeber, 
niet alleen persklaar werd gemaakt, maar dat een nadere bestudering van het dialect 
van Gouda volgde. Een korte verantwoording van de werkwijze moge hier volgen. 
De notatie die de heer Lafeber had gebruikt, moest grondig worden vereenvoudigd, 
om het werk zo leesbaar mogelijk te maken; een nauwkeuriger alfabetisering was 
nodig en hier en daar noodzakelijk door de veranderde notatie; homoniemen moesten 
vaak tweemaal worden opgenomen, waar de heer Lafeber met éénmaal had volstaan; 
synoniemen moesten worden toegevoegd en verscheidene woorden nog in zinnen 
worden toegelicht of in zinsverband verduidelijkt. De verzameling Spreekwoorden, 
Zegswijzen en Uitdrukkingen kreeg - met behoud van de door de verzamelaar aan
gebrachte rubricering - een alfabetische rangschikking naar het kernwoord van de 
spreuk. Enkele spreekwoorden vroegen een nadere verklaring. 

Aan de woordenlijst had de heer Lafeber enige opmerkingen over de klankleer 
toegevoegd; ze waren echter te onvolledig voor een verantwoorde uitgave. Vooral 
aangemoedigd door het gesprek met prof. Van den Berg heb ik mij ertoe gezet een 
korte klank- en vormleer van het Gouds samen te stellen. Hiervoor was de op schrift 
gestelde taal in de woordenlijsten natuurlijk niet voldoende en daarom moesten vele 
gesprekken volgen met oude, èchte Gouwenaars, maar ook met de jongere generatie, 
om te zien wat er nu nog leeft van dit Goudse dialect. 

Het bleek, dat veel was verdwenen, maar verscheidene dialectische eigenaardig
heden treffen we toch nog bij de jongere en jonge Gouwenaar aan. Ik denk b.v. aan 
het verschil in geslacht tussen Goudse en Nederlandse woorden, aan het ontbreken 
van het wederkerend vnw. zich, aan verscheidene typisch Goudse of streekwoorden, 
aan het ontbreken van leggen en kennen enz. 

Door dit vrij uitgebreide onderzoek moest de verschijning van het werk worden 
uitgesteld. Daarvoor bied ik "Die Goude" en in het bijzonder de heer Lafeber, voor 
wiens werk ik diep respect heb, mijn verontschuldigingen aan, daarbij de wens uit
sprekend, dat dit uitstel het geheel ten goede is gekomen. 

Tenslotte verzoek ik de lezers eventuele afwijkingen van de opgenomen woordver
klaringen en aanvullingen van de woordenlijst of van de zegswijzen te berichten aan het 
secretanaat van de redactie commissie van "Die Goude", AernoutDrostkade 14, Gouda. 

L. B. KORSTANJE 

Gouda,10 juli 1966. 
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I INLEIDING 

I. Woord vooraf

Dit werk wil een overzicht geven van het Goudse dialect, zoals dat werd gesproken
in het begin van deze eeuw. Daartoe stelden we een alfabetische woordenlijst samen, 
waarin we zoveel mogelijk alle in die tijd in Gouda regelmatig gebruikte stamwoorden 
opnamen met hun vertaling in het Nederlands. Samengestelde of afgeleide woorden 
die geen verklaring eisen, hebben we over het algemeen niet opgenomen, doch wel die, 
waarvan de samenstellende delen niet meer in gebruik zijn, of een andere betekenis 
hebben dan het stamwoord en ook de samenstellingen en afleidingen, waarvan in het 
Gouds de betekenis (enigszins) afwijkt van de algemeen aan het woord toegekende 
betekenis. 

Evenals het Nederlands ondergaat het Gouds in het zinsverband verscheidene 
klankveranderingen, die worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals 
spreeksnelheid, gemoedsgesteldheid van de spreker, zinsritme enz. Voor deze ver
anderingen geven we geen aanwijzingen, aangezien ze van spreker tot spreker ver
schillen. Wel zullen wij dikwijls ter verduidelijking van de betekenis een woord in een 
zin gebruiken. Door deze zinnen zoveel mogelijk in Gouds dialect en met Goudse 
zinsbouw te schrijven, geven we tevens een indruk van de veranderingen die voor
namelijk bestaan uit wijzigingen van de klank in verband met volgende of vooraf
gaande klanken en uit het weglaten of invoegen van klanken. Deze gedeeltelijke 
assimilatie geven we dus in de spelling weer. Dikwijls zal het lijken, dat we hierin niet 
consequent zijn, doch dan zij opgemerkt, dat de Gouwenaar zelf in dezen niet con
sequent is en dat ook deze assimilatie zeer afhankelijk is van de spreker en van de 
toestand of omstandigheid waarin hij verkeert. Een voorbeeld: in een gewone mede
deling zegt men: "Jan iz èffe naa de mart." Valt de nadruk op èffe en wil men derhalve 
aangeven, dat Jan wel gauw terug zal komen, dan zegt men: "Jan is èffe naa de mart." 
(met korte rust achter is). Zo zal men in de voorbeelden ook gevallen aantreffen als: 
"Az ie komt, tan mo je je moeder meebrènge" naast "Wie kom tan naa je toe? Da mot 
(met accent) je me zègge." 

Om het gesproken Gouds zo goed mogelijk weer te geven, kozen we een spelling
systeem dat de lezer al spoedig in staat zal stellen vrij nauwkeurig de woorden uit te 
spreken, zoals ze in het Gouds werden en voor een groot deel nog worden uitgesproken. 

Na de woordenlijst volgen een verzameling spreekwoorden, uitdrukkingen en 
zegswijzen in het Gouds en een verhaal. 

In deze inleiding geven we, na een korte beschouwing van het Goudse dialect, een 
verklaring van de gebruikte tekens en afkortingen en een beknopte klank- en vormleer. 

Voor het Nederlands hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de in op
dracht der Nederlandse regering samengestelde Woordenlijst van de Nederlandse 
Taal van 1954. 

2. Een stukje geschiedenis.

Wegens de geografische ligging van de stad behoort het Goudse dialect tot de
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Hollandse dialecten. Het gevolg hiervan is, dat dit dialect niet zulke grote verschillen 
met het Algemeen Beschaafd Nederlands (A.B.N., in het vervolg meestal Nederlands 
genoemd) vertoont, als b.v. het Limburgs of het Fries. 

Wanneer wij trachten een beschrijving te geven van het dialect, zoals dat in het 
begin van deze eeuw nog algemeen in Gouda werd gesproken, merken we in de eerste 
plaats op, dat dit Gouds zich toen al sterk ontwikkelde in de richting van het A.B.N., 
maar enigszins betrouwbare gegevens omtrent een vroegere peri.:>de konden wij niet 
verkrijgen. 

Hoewel dit dialect voor het grootste deel in de gehele stad werd gesproken, was het 
toch in de verschillende wijken van de stad niet gelijkluidend, iedere straat zelfs kende 
afwijkingen van het gemiddelde. Het hierna beschreven dialect was voornamelijk dat 
van het oostelijk deel van Gouda, d.w.z. Vogelenzang, Groeneweg enz. met hun 
zijstraten (De Vogelenzang werd in deze tijd omgedoopt in Wilhelminastraat). De 
andere wijken vertoonden grotere of kleinere afwijkingen, vooral het westelijk ge
deelte, d.i. Raam, Peperstraat, Keizerstraat en tussenliggende straten en stegen. Deze 
afwijkingen waren het meest opvallend op fonetisch terrein, de woordenschat zal niet 
zulke grote verschillen hebben vertoond. Vooral deze westelijke afwijkingen zijn het 
vroegst en geheel verdwenen, en het is dan ook niet gelukt, iemand te vinden, die meer 
nauwkeurige aanwijzingen zou kunnen geven omtrent de daar voorkomende woorden 
en vormen. 

In deze tijd - de tijd van het begin van deze eeuw tot de eerste wereldoorlog- werd 
er in Gouda vooral onder de arbeiders nog vrij veel dialect gesproken. Ja, de Gouwe
naar was er in zekere zin enigszins trots op, een eigen taal te spreken en wanneer dan 
ook iemand die als geboren Gouwenaar werd beschouwd, een min of meer deftig 
woord gebruikte, werd hem al gauw toegevoegd: "Nauw, praat je moers taal maar 
èn auw je statuizwóórde maar vóó je." Maar spoedig - en vooral na de eerste wereld
oorlog - werd dit geheel anders en in plaats van trots te zijn op zijn dialect, begon de 
Gouwenaar zich te schamen voor zijn uitspraak en ging hij er zich op toeleggen nauw
keuriger te spreken. 

De oorzaak hiervan zal wel moeten worden gezocht bij de invoering van de leer
plichtwet, die de ontwikkeling van de arbeiders en vooral die der arbeidersjeugd 
sterk bevorderde. Wel bezochten tengevolge van de arbeidswetten, die de kinderarbeid 
grotendeels verboden, in de jaren kort na 1900 de meeste kinderen reeds de lagere 
school, omdat ze toch niet mochten werken, maar desondanks was het schoolverzuim 
nog vrij groot en het aantal arbeiders dat slechts gebrekkig of in het geheel niet kon 
lezen en nog minder schrijven, was nog zeer aanzienlijk, vooral onder de oudere 
generatie. Couranten en boeken werden maar zeer weinig gelezen, maar in de jaren 
tussen 1900 en de eerste wereldoorlog werd dit snel anders, en het dialect begon zich 
daardoor te ontwikkelen in de richting van het Nederlands. 

Het eerst verdwenen de meest opvallende fonetische en grammaticale afwijkingen, 
zoals de nog algemeen gesproken êê en óó (die we in het Nederlands horen vóór der: 
eer, oor) en vormen als gong voor ging, roop voor riep enz. De woordenschat onderging 
niet zo direct grote wijzigingen, maar toch ging men woorden die in het A.B.N. niet 
of slechts zelden werden gebezigd, steeds minder gebruiken en - als compensatie -
nieuwe woorden werden aan het Goudse lexicon toegevoegd. (In de woordenlijst 
hebben we de oude, verouderde en nieuwe vormen duidelijk aangegeven). 

Een tweede oorzaak van de ingrijpende verandering van het dialect is de snellere 
ontwikkeling van de stad. Vóór 1900 ging de ontwikkeling van Gouda maar zeer 
langzaam, zodat de uitbreiding buiten de oorspronkelijke singels nog bijna niets te 
betekenen had. Hele families bleven soms enkele eeuwen in dezelfde buurt wonen 
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en er vestigden zich maar weinig vreemdelingen in de stad, doch later, vooral na 1914 
breidde de stad zich steeds sneller uit. Er werden hoe langer hoe meer wijken buiten de 
oude stad gebouwd, waar velen uit de binnenstad zich vestigden. Ook kwamen er 
veel vreemdelingen en tegelijkertijd deed het verschijnsel zich voor, dat vele Gouwe
naars de stad verlieten om zich elders te vestigen. Daardoor kan men in die tijd niet 
meer spreken van een algemeen gebruikt dialect; in Gouda worden dan vrijwel alle 
Nederlandse dialecten meer of minder (meest minder) zuiver gesproken, men hoort 
er tussenbeide vrij zuiver Nederlands, maar naar verhouding niet zoveel zuiver Gouds 
meer. Een beschrijving van de tegenwoordige toestand is daardoor niet goed mogelijk 
en zou ook minder belangwekkend zijn. 

3. Verklaring der tekens en afkortingen.

Vooral in de woordenlijst worden afkortingen gebruikt, waarvan hieronder de
verklaring volgt. 

Tekens. 
-+ zie het volgende woord. 
' klemtoonteken. Het accent valt op de voorafgaande lettergreep.
> tussen twee vormen van hetzelfde woord duidt aan, dat de tweede vorm nieuwer

is dan de eerste.
< tussen twee vormen van hetzelfde woord duidt aan, dat de eerste vorm nieuwer 

is dan de tweede. 
- een woord of gedeelte van een woord wordt herhaald.

Afkortingen. 
aanw. vnw. 
afl. 
bet. 
betr. vnw. 
bez. vnw. 
bnw. 
bw. 
comp. 
cons. 
dw. 
enk. 
euf. 
fig. 
Gd. 
gebr. 
geb. w. 
hulpww. 
inf. 
intr. 
inz. 
iron. 
lett. 
lidw. 

- aanwijzend voornaamwoord.
- afleiding.
- betekenis, betekent.
- betrekkelijk voornaamwoord.
- bezittelijk voornaamwoord.
- bijvoeglijk naamwoord.
- bijwoord.
- comparatief, vergrotende trap.
- consonant, medeklinker.
- deelwoord.
- enkelvoud.
- eufemistisch, eufemisme, nettere of verzachtende vorm.
- figuurlijk.
- Gouds.
- gebruikelijk, gebruikt.
- gebiedende wijs.
- hulpwerkwoord.
- infinitief, onbepaalde wijs.
- intransitief, onovergankelijk.
- inzonderheid.
- ironisch.
- letterlijk.
- lidwoord.
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ltgr. 
m. 
m.a.w.
mv.
Ned.
nv.

- lettergreep.
- mannelijk.
- met andere woorden.
- meervoud.
- Nederland, Nederlands (=A.B. N.,---+ blz.8).
- naamval.

nw. - naamwoord.
o. - onzijdig.
ond. - onderwerp.
onv. dw. - onvoltooid deelwoord.
ott. - onvoltooid tegenwoordige tijd.
ovt. - onvoltooid verleden tijd.
pej. - pejoratief, minder nette, platte of minachtende vorm.
pers. - persoon. 
pers. vnw. - persoonlijk voornaamwoord. 
pos. - positief, stellende trap. 
resp. - respectievelijk. 
samenst. - samenstelling. 
spr. - spreekwoord. 
Spr. en Zegsw. - hoofdstuk V, Spreekwoorden, Zegswijzen en Uitdrukkingen. 
sup. - superlatief, overtreffende trap. 
syn. - synonieme vorm. 
telw. - telwoord. 
trans. 
tw. 
uitdr. 
verb. 
vkw. 
vnw. 
voc. 
voegw. 
volt. dw. 
voorw. 
voorz. 
vr. 
vrag. vnw. 

wederk. 
ww. 
zegsw. 
zelfst. 
znw. 
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- transitief, overgankelijk. 
- tussenwerpsel. 
- uitdrukking. 
- verbogen vorm. 
- verkleinwoord, verkleiningsuitgang. 
- voornaamwoord. 
- vocaal, klinker. 
- voegwoord. 
- voltooid deelwoord. 
- voorwerp. 
- voorzetsel. 
- vrouwelijk. 
- vragend voornaamwoord.
- wederkerend.
- werkwoord.
- zegswijze.
- zelfstandig.
- zelfstandig naamwoord.



II KLANKLEER 

1. Schrijfwijze der klanken.

a is in alle posities het teken voor de a in Ned. bak, vallen, nacht. 
aa schrijven we voor de lange a in Ned. vader, plagen enz. en voor aa in baard, gaan 

enz. 
ae geeft een klank aan tussen aa en êê, die alleen in het westelijk deel van Gouda 

werd gesproken en thans geheel is verdwenen. 
è duidt in alle posities de korte klinker aan van Ned. bed, hem, veld. 
e is in alle posities de schrijfwijze voor de toonloze vocaal als in Ned. de, monnik, 

avond, moeilijk, gedaan enz. 
ee geeft aan de ee in Ned. zee, geef en de e in geven, stelen enz. 
êê is het teken van de Ned. ee vóór r in gesloten en van de Ned. e vóór r in open 

lettergrepen: meer, peer, meren, peren. 
hetzelfde teken als i in Ned. kin, pillen. In alle posities kort. 

ie wordt geschreven voor ie in Ned. zien, gieten, mier en voor i in liter, kilo enz. 
o is in alle posities kort. Het is zowel het teken voor de o-klank in Ned. pot, als

voor die in Ned. dom.
oo is de lange vocaal als in Ned. zoon, stoof, boter, oven. 
öö is het teken voor de Ned. oo vóór r en van het eerste gedeelte van de klank ooi: 

boor, boren, mooi. 
u is in alle posities de korte vocaal van Ned. dun, stuk.
uu geeft de u weer van Ned. woorden als duur, buren, duw.
eu dezelfde klank als in Ned. deuk, leunen.
êû de klank van de Ned. eu vóór r: deur, geuren.
oe geeft dezelfde klank weer als de oe in Ned. schoen, boer.
au wordt gebruikt voor Ned. au in gauw, augustus en voor Ned. ou in goud, bouwen.
ei vertegenwoordigt de ei in Ned. weide, ei, eind en de ij in Ned. dijk, zijn.
ui hetzelfde teken als ui in Ned. tuin, schuilen.

De consonanten worden alle weergegeven met dezelfde tekens als in het Nederlands. 
Afzonderlijke vermelding verdienen: 
j. Deze geeft niet alleen de klank aan van j in Ned. jagen, franje enz., maar ook die

van de laatste klank der klankgroepen aai, ei, ooi, oei en ui. Het tweede gedeelte
van deze klanken heeft in het Gouds nl. een sterker consonant-karakter dan in
het Nederlands.

w is het teken voor de bilabiale w in Ned. woorden als bouwen, snauwen, gauw. 
ch wordt geschreven voor ch in Ned. lachen, zacht en voor g in Ned. woorden waar 

die als ch wordt uitgesproken: zag, hoog enz. 
zj de schrijfwijze voor g in plantage, horloge enz. Deze klank komt in het Gouds 

bijna niet voor. 
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2. De klanken en hun onderlinge befnvloeding in woord- en zinsverband.

A. De vocalen.

aenaa 
De korte vocaal, aangeduid door a heeft dezelfde klank als de korte, open achter
klinker1) in het Ned. bak, kat. Doordat de Gouwenaar aan het eind van de woorden 
en in het zinsverband vaak een medeklinker weglaat, kan deze korte a ook aan het 
eind van een syllabe of woord komen te staan, b.v. da doene me dan (dat doen we dan), 
eij a nè sóón goeje buij (hij had net zo'n goeie bui), ei za sóó in de war (hij zat zo in de 
war), jeij maak maar wat fa je wèrrek (jij maakt maar wat van je werk). Men lette 
dus op het verschil tussen ja en jaa. In het eerste woord blijft de a kort. 

De lange vocaal aa klinkt als de open, halflange middenklinker aa in Ned. woorden 
als maak, maken. 

In het westen van de stad werd de aa uitgesproken met een klank, die het midden 
hield tussen aa en éé. Waar nodig, zal deze worden aangeduid door ae. Daar deze 
klank reeds vóór de eerste wereldoorlog vrijwel geheel was verdwenen, is niet meer 
met zekerheid te zeggen, of de Gouwenaar elke aa met deze klank uitsprak, of dat dit 
slechts in bepaalde gevallen voorkwam. 

De onbeklemtoonde aa wordt bij snel spreken dikwijls tot e: ezein (azijn), et Parre
deis (het Paradijs). 

Wanneer woorden eindigend opa of aa worden gevolgd door woorden die met een 
klinker beginnen, is geen hiaatvulling nodig. Bah, opa klinkt dus als ba oopaa; sla eten 
als slaa eete. 

au. 
Met au geven we de halflange klinker aan die we horen in Ned. woorden als rauw 

en oud. Er is in het Gouds geen verschil in uitspraak der beide klinkers te horen; daar 
de beginklank het meest naar de a neigt, schrijven we in beide gevallen au. 

Als eindklank wordt au dikwijls,· maar niet altijd, gevolgd door de bilabiale w. In

de woordenlijst geven we dat aan als volgt: tau(w). In de sandhi met een volgende 
klinker wordt deze w steeds gehoord: gauw èffe eete (gauw even eten). 

è, ee, éé, é, e, eu, éû. 
Met è duiden we de korte, half open voorklinker aan, zoals we die uitspreken in 

woorden als bed, rest enz. 
Ook deze korte vocaal kan aan het eind van een syllabe of woord staan, door de

zelf de oorzaken als bij de a werden genoemd: da kè je begreipe ( dat kun je begrijpen); 
ik bè je liever kweit az reik (ik ben je liever kwijt dan rijk); daar è k chéén zin in ( daar 
heb ik geen zin in); jullie gebruike me nè fóór góósiemekul (jullie laten me maar voor 
spek en bonen meedoen). 

ee is de halflange, halfgesloten voorklinker die in het A.B.N. wordt gehoord in 
gesloten lettergrepen als keel, beest enz. en in open syllaben, waarvoor De Vries en 
Te Winkel een enkele e voorschreven, zoals leven. Als de ee eindklank is, wordt er 
duidelijker dan in het Nederlands een j achter uitgesproken. Ook wanneer op ee 
direct een klinker volgt, wordt gewoonlijk een j ingevoegd. In het Gouds hoort men 
dus duidelijk: meej, tweejentwintech, zeejont (zeehond). 

1) Wij sluiten ons in de benoeming der klanken aan bij Prof. Dr. B. van den Berg, Foniek van
het Nederlands, derde druk 1964. Van Goor Zonen, Den Haag.
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Voor een medeklinker wordt deze j-klank nagenoeg niet gehoord, maar in samen
stellingen blijft die klank nog dikwijls bewaard: meejdoen, zeejgroen. 

In onze spelling van het Gouds geven we deze j-klank in het schrift weer. 
Deze ee-klank wordt nooit gehoord vóór de letter r en ook niet als eerste klank 

van de lettergroep eeu. (Met het eerste, vóór r, bedoelen we natuurlijk ee en r in de
zelfde syllabe, dus geen woorden als zeerover e.d.; het tweede, de ee-klank van eeu, 
vermelden we, omdat in sommige dialecten deze klank wel als ee (van heel) wordt 
uitgesproken; daar hoort men dan lee wen, geewen enz.) 

In deze gevallen klinkt in het Gouds de ee als de vocaal in het Ned. peer. Ook horen 
we deze klank in open lettergrepen, die door De Vries en Te Winkel met ee werden 
gespeld: heele. Wij geven deze klank steeds aan door het teken êê en schrijven dus: 
lêêw, sprêêw, bêêr, bêêne, êêle (hele). 

Op het laatste geval kent het Gouds slechts enkele uitzonderingen; in de woorden
lijst geven we deze duidelijk aan en wel als volgt: dwêêpe (niet: dweepe); teekene (niet: 
têêkene). 

Ook in verscheidene gesloten lettergrepen werd deze êê-klank gehoord, b.v. in 
fêêst, bêêst, bêên, êênzaam, êêt (heet). 

Aan het eind van een woord kwam hij nooit voor; woorden als Ned. zee, twee, 
klonken dus nooit als zêê, twêê, maar steeds als zee(j), twee(j). 

Vermeldenswaard is in dit verband de uitspraak van Ned. neen. Werd dit apart 
uitgesproken, dan klonk het als nee(j), maar verbonden met een volgend woord, 
waarmee het dan een geheel vormde, werd het met de êê-klank uitgesproken; Ned. 
neen ik luidde in het Gouds nêênek; Ned. neen het is Gouds nêênt. 

De êê-klank wordt tegenwoordig behalve vóór r zelden meer gehoord; dit klank
verschijnsel is aan het verouderen. 

Tussen è en êê komt nog een klinker voor, die we weergeven door ê. Het is de lange 
half open voorklinker zoals we die horen in leenwoorden als serre, crème e.d. In het 
Gouds treffen we de klank vooral aan in klanknabootsende woorden als blêtte, blêrre. 

e. 

Met dit teken duiden we steeds de korte, gesloten, geronde middenklinker aan, die 
we in het A.B.N. horen in het lidwoord de en in de meervoudsuitgang -en. In alle 
posities geven we deze klinker dus aan door e, d.w.z. zowel aan het begin, als in het 
midden en aan het eind van een woord. Enkele voorbeelden: het Ned. lidwoord een 
schrijven wij als en, Ned. het als et, het bezittelijk vnw. z'n als zen, m'n (mijn) als men enz. 

In het Gouds wordt deze toonloze vocaal dikwijls gehoord, waar in het Nederlands 
een "volkomen" klinker wordt gesproken in een onbeklemtoonde syllabe. Als voor
beeld mogen dienen: pepier (papier), peleiste (polijsten), bezar (bazaar), meraakel 
(mirakel). In de woordenlijst vermelden we deze vormen naast de "normale". 

We kunnen dus constateren, dat de toonloze e in het Gouds veel vaker voorkomt 
dan in hetA.B.N. 

euen êû. 
Deze corresponderen resp. met de geronde, halfgesloten, halflange voorklinker 

eu in Ned. neus en de iets minder gesloten eu van Ned. deur. Evenals in het Nederlands 
wordt de êû steeds gehoord, als hij wordt gevolgd door een r, maar ook in enkele 
andere gevallen wordt deze klank gebezigd, en wel in woorden die in het Ned. een ui 
hebben. De Gouwenaar gebruikt de êû-klank dan om de ui met meer nadruk te zeggen, 
b.v. wat en vêûlek bè jeij toch (wat een vuilak ben jij toch).
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Opm. 1. De klanken êê en i (zie hierna) verschillen maar zeer weinig en daarom zou het 
wellicht aanbeveling verdienen, de een of andere schrijfwijze-variant van i te ge
bruiken om de klank êê voor te stellen. Aangezien deze klank in het Nederlands 
bijna altijd door ee of e wordt voorgesteld, gaven wij voor de herkenning van de 
woorden de voorkeur aan de schrijfwijze êê. 

Opm. 2. Ook de klanken e, êû en u lijken zoveel op elkaar, dat het soms moeilijk is een 
treffend onderscheid op te merken. Als voorbeeld geven we de zin: ze durrevde der 
dêûr bekant nie mêêr oope te doen (ze durfde haar deur bijna niet meer open te doen). 

ei. 
Met dit teken geven we zowel de ei van Ned. klein, als de ij van Ned. fijn aan. Het 

is een halflange, halfgesloten voorklinker. 
De Goudse uitspraak week in zoverre van de algemeen beschaafde af, dat de begin

klank sterk naar de aa zweemde. Enkele woorden werden zelfs met aa uitgesproken: 
braaje (breien), kaaj (kei). Tegenwoordig echter klinkt de ei vrijwel als in het Neder
lands. 

Wanneer het laatste woord van de zin op ei eindigt, hoort men als eindklank een j. 
Deze klank wordt ook gehoord, als in de zin op de ei een vocaal volgt. Aangezien 
deze eind- en overgangs- j in het Gouds nadrukkelijker worden gesproken dan in 
het A.B.N., geven we die in onze spelling weer. We schrijven derhalve Jein (fijn), eij 
(ei, maar ook hij), reij (rei of rij), vreije (vrije; vrijen). 

i en ie. 
i is de korte, halfgesloten voorklinker, die we horen in het Ned. pit, dik enz. Deze 

klank komt het meest voor in gesloten lettergrepen. In het zinsverband kan hij ook 
geschreven worden aan het eind van een woord, aangezien de Gouwenaar in een vlot 
gesprek, zoals we bij a en è al opmerkten, veel eindmedeklinkers niet uitspreekt. 
Daardoor ontstaan dan "open" lettergrepen, zoals in ik chaa mi sein meej (ik ga met 
hem mee); wa bè jeij i je schik (wat ben jij in je schik); zi toch stil (zit toch stil); mi 
kleine jonges speule (met kleine jongens spelen). In zi toch stil is er totale assimilatie 
van de t van zit. Hetzelfde hebben we in zi stil, daat ts in het Gouds altijd s wordt. 

In afzonderlijk uitgesproken woorden komt de i-klank (in tegenstelling met a en è) 
zelden in open lettergrepen voor. Als voorbeeld noemen we het tussenwerpsel i (Ned. hè). 

Met ie geven we zowel de korte als de lange gesloten, brede voorklinker aan, die 
we resp. horen in Ned. dief en dier; de eerste ook in het leenwoord politie, de laatste 
in het leenwoord expertise. Aan het eind van een woord en vóór een volgende vocaal 
klinkt ie gewoonlijk als iej. Ook hier is de j-klank weer sterker dan in het Nederlands. 

o, oo,óó. 
Met o geven we de korte, ongeveer half open, geronde achterklinker van Ned. 

pot aan en tevens de korte, half open, geronde achterklinker van Ned. dom. (resp. 
de scherpkorte en zachtkorte o; Prof. Dr. B.v.d. Berg, Foniek van het Nederlands3

, 

blz. 50). De Gouwenaar maakt wel een klankverschil, maar het heeft voor hem 
geen betekenisonderscheidende functie. Beide o's moeten dus als één foneem worden 
beschouwd. 
Evenals de andere korte klinkers kan de o aan het eind van een woord of syllabe 
staan, door het wegvallen van consonanten: nau mo je wèch (nu moet je weg); dan ko 
je maar beeter maake da je wèchkwam ( dan kon je maar beter maken, dat je weg kwam); 
nee,jo, da doe me nie (nee, joh, dat doen we niet). 
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oo is de halflange, halfgesloten, geronde achterklinker die gehoord wordt in Ned. 
poot, molen enz. Evenals in het Nederlands volgt in zinsverband een overgangsklank 
w, als op oo een vocaal volgt: oowauwe (stilhouden, stoppen). 

Vóór r of r + dentale consonant klinkt de oo in het Gouds precies als in het Neder
lands. We stellen deze klank voor door óó. 

Ook in andere gevallen wordt deze klank gehoord, nl. altijd voor de j, als begin
klank van de lettergroep ooi en - behoudens enkele uitzonderingen - in open letter
grepen, die volgens De Vries en Te Winkel met oo werden geschreven: lóópe (lopen), 
zóó (zo). De weinige uitzonderingen hierop geven we in de woordenlijst als volgt aan: 
66pe (niet: oope) hopen, verwachten. Tegenwoordig wordt de 66-klank in deze open 
syllaben vrijwel niet meer gehoord. 

oe. 
Deze vocaal is dezelfde korte, gesloten, geronde achterklinker als die van het Ned. 

doek. Vóór r of r + dentale consonant wordt een lange oe gehoord. 

u,uu. 
u is de korte, gesloten, geronde middenklinker, zoals we die horen in Ned. put.

In het Gouds soms, maar veel minder vaak dan a, è, i en o aan het eind van een woord 
door de ons bekende oorzaak: Du sèg en auwer teugen en kint (dat zegt een ouder 
tegen een kind). 

uu is de korte geronde, gesloten voorklinker die gehoord wordt in Ruud, nu, ruw; 
vóór r of r + dentale consonant wordt deze vocaal lang: muur, gehuurd. In beide 
gevallen schrijven we uu. De Goudse uitspraak is gelijk aan de Nederlandse. 

ui. 
Dit is de geronde, halflange, tamelijk gesloten middenklinker, die we waarnemen 

in Ned. tuin, huid. 
Van ui als eindklank en van ui vóór een volgende vocaal geldt hetzelfde als van ei 

in deze posities: ook hier is dan een na- of overgangsklank j waar te nemen, alweer 
sterker dan in het A.B. N. We geven deze j in de spelling weer: Ned. lui, Gd. luij. 

B. De consonanten.

1. Bilabialen.
b is de stemhebbende bilabiale occlusief, dezelfde klank als de b in het Nederlands;

p is de stemloze bilabiale occlusief, die in het Nederlands als p wordt geschreven. 
Aan het eind van een woord wordt de b als p uitgesproken, wij schrijven dan p: ik 
èp sin in redeis (ik heb trek in radijs). Wordt zo'n woord direct gevolgd door een vocaal, 
dan horen we de b weer: ik èb en redeis. In andere gevallen blijft dep-klank: top maar 
nie langer (tob maar niet langer); ei krap sen óóge uit (hij krabt z'n ogen uit). 

Als beginklank van woord of lettergreep veroorzaakt de b regressieve akoestische 
assimilatie met alle direct voorafgaande stemloze medeklinkers (p, t, k,f, s, ch); deze 
worden in dat geval dus stemhebbend: obblaaze, uidbrander, zaKboek (Kis gin Frans 
garçon), lavbèk, wazbak, tog beeter. 

De p-klank veroorzaakt progressieve assimilatie van stem met de direct volgende 
stemhebbende consonanten v, z,g; deze klinken dan dus als/, s, ch: op/alle, opsoeke, 
opcheeve. 
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Een volgende b of d maken dep stemhebbend: obbrèngst, obdaage. 
In de woordenlijst geven we de overgang vanp in b aldus aan: slap/b. 
Stemhebbend is ook de bilabiale nasaal m, die in het Goudse dialect geen afwij

kingen vertoont van de m in het Nederlands. In enkele gevallen wordt i.p.v. een m
een b gezegd; bombakkes, bedêên (meteen), benuut (minuut), bemènt (moment). 

Tenslotte is er de bilabiale w, weergegeven als w. Deze komt voor aan het eind van 
een woord en tussen klinkers, het meest na de au: lêêw, bauwe. Ook vertegenwoordigt 
hij soms (na au) de Ned. d: auwe (houden). 

2. Labiodentalen.
Wanneer de win andere positie voorkomt, dan hierboven is aangegeven, hebben

we te doen met een stemhebbende labiodentale fricatief (schuringsgeluid). We treffen 
deze vooral aan aan het begin van een woord: week, wil; b i.p.v. w hebben we in: 
hinde (winden) en berom (weerom). 

Een andere stemhebbende labiodentale fricatief is de v, die op dezelfde wijze wordt 
gesproken als in het Nederlands. Deze v wordt stemloos, als de voorgaande letter
greep of het voorafgaande woord op een stemloze consonant eindigt: affalle, lief 
fraage, opfatte, asfarreke (stoffer) enz. (progressieve assimilatie door stemloze cons.). 
Verscheidene woorden die in het A.B.N. met v worden uitgesproken spreekt de 
Gouwenaar uit met f, b.v . .fiejool (viool), flier (vlier), .fillesepee (velocipède), fenielie 
(vanille). 

De/ is de stemloze labiodentale fricatief, zoals we die horen in Ned. fijn, fel enz. 
In het Gouds heeft deze dezelfde klank. Evenals in het Nederlands staat hij ook aan 
het eind van een woord i.p.v. de v, maar wanneer in de sandhi of binnen het woord 
een klinker volgt of een der consonanten b, d, j, m, n, r of w, wordt de f stemhebbend: 
geev anders, schreiv beeter, scheev dauwe (scheef duwen), graav jeij maar, bleiv maar, 
allev neege, ovraake, stroev warde. 

3. Dentalen (gevormd door tongrand en boventanden) en alveolaren (gevormd door
tongrand en tandkassen).

In de eerste plaats noemen we de explosieven d (stemhebbend) en t (stemloos). 
Aan het eind van een alleenstaand woord wordt nooit de stemhebbende d gehoord, 
maar steeds de t, welke klank in de meeste gevallen blijft bij de verbinding met een 
volgend woord, Alleen voor een klinker horen we dan gewoonlijk weer de d, maar 
toch niet in alle gevallen. In de woordenlijst geven we dit aan. (Zie Aanwijzingen 
voor het gebruik van de woordenlijst, punt 7.) 

Opm. We mogen bovenstaande regel niet als algemeen geldend beschouwen, juist bij den t 
nemen we zeer veel individuele verschillen waar. 

Enkele voorbeelden: Laa je ant sakke (Laat je hand zakken); mag ek ie en ant cheeve? 
(mag ik je een hand geven?); au je and op (houd je hand op). 

Binnen het woord en in de sandhi veroorzaakt de d regressieve akoestische assi
milatie: de voorafgaande stemloze consonant wordt derhalve stemhebbend: avdrooge 
(afdrogen), bizdom, loob daalek maar vooruit (loop dadelijk maar vooruit) enz. 

Een belangrijke uitzondering hierop vormen de woordjes de, deuze, dat, dut (dit), 
die, daar, dan en de daarmee samengestelde of ervan afgeleide woorden, degêênege, 
diegêênege, daarom enz. waarvan de d stemloos wordt tot t na alle stemloos uitge
sproken medeklinkers. We horen in het Gouds dus: zèg mach tat? waar is tie? 
eij is lief, tie ont (hij is lief, die hond), ek mach tut nie doen; eij geef taarom niks an den 
arreme (hij geeft daarom niets aan de armen); dat mos tezèllevde weeze as tiegêênege, 
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waar eij et oover geat èt (dat moest dezelfde zijn als diegene over wie hij het gehad 
heeft, d.w.z. over wie hij gesproken heeft). 

De stemloze klank t valt in veel gevallen uit in samenstellingen als een p, t, k, ch, 
sof f volgt. Normaal is dus: laspost (lastpost), uitrèkke (uittrekken), poske(n)toor 
(postkantoor), uicheeve (uitgeven), lanschap (landschap), an/at (handvat). 

Zelfs valt deze t uit, als hij eerst progressieve assimilatie heeft veroorzaakt: an/at, 
Lan fan Stein (Land van Stein). 

Zeer frequent wordt de t van de voegwoorden eindigend op -dat en van de aan
wijzende voornaamwoorden dat en dut weggelaten. We horen dus: omda, da, du enz.: 
omda k et nie weet, da moe jeij weete enz. Om deze reden schrijven we ook steeds 
omda tie ( omdat hij), da tie etc. 

Ook laat de Gouwenaar in zeer veel gevallen de uitgang -t van de tweede en derde 
persoon enkelvoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd weg en die van de gebiedende 
wijs: Je mo kindere nie slaan; eij loop maar door; der bleiv alteit wat achter; laa me nie 
lache. (Zie hiervoor vooral: Vormleer, Het Werkwoord.) 

Voor verdere gevallen van totale assimilatie, waarbij verlies van de t optreedt. 
verwijzen we gaarne naar het reeds eerder aangehaalde werk van Prof. Dr. B. v. d. 
Berg, Foniek van het Nederlands3

, blz. 67. De daar genoemde gevallen zijn alle ook 
van toepassing op het Goudse dialect. 

Een dentale of alveolaire nasaal is de n. Evenals in het Nederlands ondergaat deze 
klank verschillende min of meer waarneembare wijzigingen, afhankelijk van de op de 
n volgende klank. Deze verandert nl. de articulatiestand van de tong. 

Ligt de tongpunt tegen de achterzijde van de boventanden, dan kan op de n een 
klinker volgen of een der consonanten d, t, of n: naam, onder, intocht, anneeme. 

Anders klinkt den, wanneer eens of z volgt; het articulatiegebied wordt dan ge
vormd door tongrug en palatum (harde gehemelte): onstèrrek, onzeeker. 

Articuleert de tong naar het velum (zachte gehemelte), dan krijgt den een klank, 
zoals we die horen voor -je of -tje: ooranje, kan je, ontjie (hondje). Bij slordige uitspraak 
valt den voorj dikwijls weg: oorajje (oranje), ka je wèl. 

Tenslotte kan de n ook nasalerende invloed uitoefenen op de omringende klanken: 
doordat de keelingang wordt vernauwd bij het omhoogbrengen van het achterste 
gedeelte van de tong, krijgt de voorafgaande vocaal een neusklank. Daarbij verdwijnt 
dan eigenlijk de n als zodanig. Deze nasalering is niet voor alle volgende medeklinkers 
even sterk. Het minst duidelijk is ze voor m, b, p, w, v en/; voor r en / is ze wat duide
lijker waarneembaar en voor gen k het duidelijkst. Vgl: ómiddellek, obepaalt, oprèt
tech, owaar, ival, áfat; orècht, ilègge; ogeluk, ákomme. (N.B. In deze voorbeelden 
geeft het teken A op de korte vocaal de nasalering daarvan aan). 

Voor de consonanten m, b, p wordt den meestal geassimileerd tot men dan horen 
we in het Gouds evenals in het Nederlands: ommiddellek, ombepaalt, omprèttech enz. 
Ook komt dit in het Gouds voor als op den een w volgt. We horen dus omwêêr naast 
ówêêr. 

Voor gen k ontstaat een klank die op Ned. ng gaat lijken, maar er is toch een groot 
verschil in uitspraak tussen bang keike en ákeike, tussen jong getraut en ógetraut. 

Opm. Aangezien de klankwijzigingen van de n door de volgende spraakklanken gelijk zijn 
aan die in het Nederlands in gelijke positie, geven we ze in de spelling der woorden 
niet aan, omdat verkeerde uitspraak vrijwel uitgesloten is. We volstaan daarom met 
het signaleren van deze klankwijzigingen in dit hoofdstuk. 
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Alveolaire spiranten (sisklanken) bezit het Gouds in des (stemloos) en de z (stem
hebbend). Beide klanken verschillen niet van de s en de z in het Nederlands. De 
laatste komt niet voor als eindklank van alleenstaande woorden of zinnen; daar 
wordt de s gehoord. Deze wordt stemhebbend, wanneer het woord direct wordt ge
volgd door een klinker of door een der stemhebbende consonanten b of d: Eij iz 
alteit ier, azbak, uizdêûr. Hier is dus regressieve akoestische assimilatie. Progressief 
is de assimilatie bij s vóór g, vof z: aschrauw, uisfuil, leessaal. 

In de woordenlijst wordt de overgang vans in z aangegeven. 
Zeer merkwaardig is het verschijnsel, dat in zoveel gevallen de s niet stemhebbend 

wordt als een woord volgt, dat wel in het Gouds met een vocaal begint, doch in het 
Nederlands met een h. Zo treffen we steeds is et aan naast iz en, as et naast az en. 
Vgl. ook woorden als uisauwe (niet: uizauwe), gosuis (godshuis) naast gozdienst. 
Het vermoeden rijst, dat hier toch nog invloed van de (niet uitgesproken) h merk
baar is. 
Opm. De als s uitgesproken c geven we weer door s.

4. Palatalen.
Volgt op de s een j, dan wordt de articulatieplaats enigszins naar achteren ver

schoven, meer naar het harde gehemelte dus. In het Gouds komt sj voor in woorden, 
waar het Ned. die ook heeft, b.v. Ned. sjouwen, Gd. sjauwe. 

De klank zj ( d.i. die van de g in horloge) wordt in het Gouds zelden gehoord, of
schoon tegenwoordig meer door invloed van niet-Gouwenaars. Waar men zj zou 
verwachten, hoort men gewoonlijk z: orloozie (horloge), meneezie (manege). 

De palatale stemhebbende fricatief j klinkt in het Gouds in het algemeen precies 
zo als in het Nederlands. Sterker dan in het Nederlands echter wordt deze klank 
vernomen aan het eind van de vocalen ee, ie, ei, ui, en van de lettergroepen aai, oei 
en ooi. We kunnen zeggen, dat deze in hun naklank een sterker consonantisch karakter 
vertonen dan in het Nederlands het geval is. Het sterkst is deze consonanteigenschap, 
wanneer op de genoemde vocalen en lettergroepen een klinker volgt. Om dit verschil 
met het Nederlands te doen uitkomen geven we in onze spelling van het Gouds deze 
j aan. We schrijven dus: móój, koeje, aaje, zeej, driej, meejèllepe (meehelpen),je kniej 
oplichte,gereij, vreij, luij, eijere, reij, reije, luijaart enz. 

Voor j als vertegenwoordiger van de d zie dit hoofdstuk Il, 3 b, 4 blz. 23. 

5. Velaren.
De k is een stemloze velaire occlusief, die in niets verschilt van de k in het Neder

lands. Als eindletter van syllabe of woord veroorzaakt hij progressieve assimilatie 
met een volgendeg, v of z; deze worden derhalve stemloos: zakchèlt, bak.fis, diksak; 
zoek chêên ruuzie; daz ook frindelek; je mèrrek seeker niks. 

Voor een stemhebbende occlusief (b of d) wordt de k evenals in het Nederlands 
stemhebbend (K): van biKbóórd naa baKbóórt; ier iz je zaKdoek. In de spelling maken 
we voortaan geen onderscheid tussen de stemloze en stemhebbende k; we schrijven 
steeds k. Ook de als k uitgesproken c geven we weer door k. 

Als velaire fricatieven (schuringsklanken) kennen we de stemloze ch en de stem
hebbende g. Aan het eind van een alleenstaand woord of van een zin komt nooit een 
stemhebbende g voor. Over het algemeen wordt de g in het Gouds uitgesproken als 
in het Hollands, de "Brabantse" g-klank wordt niet gehoord. 

Een voorafgaande p, t, k, s, f of ch maken de volgende g stemloos; ook, als ze een 
stemloos geworden consonant vertegenwoordigen: opcheeve, knap chedaan, top chêên 
óógenblik; wat chaa jei doen? goet chedaan; keikchèlt, ik chaa wèch; mischaan, los 
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chelaate, ek lees chraach; afcheeve, en graf chraave, ik leef chelukkech; lachchas, ik 
mach chêên eijere eete. 

Binnen het woord en in de sandhi blijft de g stemhebbend, als hij wordt gevolgd 
door een klinker of een der stemhebbende consonanten b, d,j, l, m, n, r of w: eigedom, 
dregonder, ei wis et nog beeter, wègdoen, t is froeg dach, wègjaage, wèglóópe, rèchte
wóórdeg luistere ze tog nie; ei vroeg nog mêêr,femiddag reije me wèch; wi je wèg weeze !

De velaire of gutturale nasaal die in het Nederlands als ng wordt geschreven, wordt 
in het Gouds op dezelfde wijze gevormd en gesproken als in het A.B.N.: jong, zinge. 
Ten overvloede wijzen we nog eens op wat gezegd is over het verschil van de genasa
leerde klinker vóór gen ken de ng in die positie. Zie hiervoor onder den. 

Evenals in het Nederlands schrijven wij de velaire nasaal als ng. 

6. Laryngaal (larynx is het strottehoofd).
Tegenwoordig wordt deze suisklank door de meeste Gouwenaars vrijwel normaal,

d.w.z. als in het A.B.N. uitgesproken. In de periode, waarvan wij het dialect beschrij
ven, was dit evenwel niet het geval, in dat Gouds werd de h niet gehoord. De bewering,
dat de Gouwenaar de h uitspreekt, waar hij niet behoort te worden uitgesproken en
weglaat, waar hij juist wel moet voorkomen, is beslist onjuist. Wel is te verklaren,
hoe men tot deze conclusie is gekomen. De Gouwenaar was er zich in de regel wel van
bewust, dat hij fouten maakte in de uitspraak van de woorden, vooral van die, welke
met een h begonnen, want dat werd hem meer dan eens verweten. Men plaagde hem
met grapjes als: "Jullie zeggen: en ontjie in en okkie mi wat óój der in èn en èkkie der
vóór." en meer dergelijke aardigheden. In gesprek met in zijn oog meer ontwikkelden
trachtte de Gouwenaar nu "nètjies" te spreken, maar dat was iets, wat hij niet gewoon
was en het uitspreken van de h was zelfs iets, wat hij beslist niet goed kon. Het gevolg
daarvan was, dat hij deze h's veel te nadrukkelijk uitsprak en daar hij niet wist, waar
ze wel en waar ze niet voorkwamen, vergiste hij zich telkens en de voor hem zo moei
lijke klank kwam op allerlei willekeurige plaatsen terecht. Het is een normaal ver
schijnsel, dat wat normaal is, niet de aandacht trekt, maar dat juist de afwijkingen
opvallen.

Zo ook hier: de overtollige en de ten onrechte weggelaten h's trokken het meest 
de aandacht van de toehoorders die geen Gouwenaars waren. 

In de gewone dagelijkse omgangstaal werd de h nooit uitgesproken, de Gouwenaar 
was zelfs niet eens in staat deze klank te articuleren zoals dat moest. Als hij het toch 
probeerde, blies hij de h veel te sterk aan, terwijl hij de stembanden enigszins spande; 
daardoor ontstond een klank die naar de g zweemde. 

Om z'n uitspraak te verduidelijken, maakte de Gouwenaar nu onderscheid tussen 
een "kleine a", waarmee hij de a en een "gróóte a", waarmee hij de h bedoelde. Hij 
zei dus: "Ik iet Ènderek mid en gróóte a èn eij iet Aarie mid en kleine a". 

Woorden die in het A.B.N. met een h beginnen, zoeke men in de woordenlijst 
in het algemeen onder de op de h volgende klinker. 

Men kan zich afvragen of de verschillende sandhiverschijnselen waarbij woorden 
betrokken zijn, die met een vocaal beginnen, zich ook voordoen bij de woorden die 
voor deze vocaal in het Nederlands nog een h hebben. Gedraagt dus b.v. het woord 
aut ( oud) zich in zinsverband precies zo als het woord aut (hout)? 

We hebben aan deze kwestie zeer veel aandacht besteed en enkele honderden ge
vallen met elkaar vergeleken. Als eindresultaat menen we de volgende conclusies te 
mogen trekken: 

1. Tussen een vocaal en daarop volgende (h)vocaal is geen hiaatvulling nodig. (Met
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(h}vocaal bedoelen we een vocaal die in het Nederlands wordt voorafgegaan door 
een h). We vinden dus: te aale, naa de óóge kant, et is te óópe, naa Aar/èm, oow 
arde kè jei lóópe? enz. 

2. Vóór (h)vocaal blijven p en t altijd stemloos: opaa/e, opauwe, op ande èn voete
lóópe, opèbbe, klapèngst, opèf, op en dróóchie, op et /aast, lóóp em maar voorbeij,
op Eekendurrep (Hekendorp), opeemele, ei liep êên ende wêêr, opoepele, knap óóch
(knap hoog), ik chaat op uis toe; uitaa/e, uitange, wètauwer, stoetaspel, putaak,
vortèllepe (vooruit helpen), geat èt (gehad heeft), meut èbbe (rommel hebben),
want et is kaut, tot et ènt toe, eij zit êêveg in angst, dat êêle zaakie, en kepotoetjie,
dat oev nie, uitóóre, voel ie da tat pat obbeleg is?, statuis, dat uisie.

3. Een uitzondering op 2 vormt het bijwoord niet. Daarvan wordt de t altijd stem
hebbend vóór (h)vocaal, evenals voor een vocaal: nied ange, nied auwe, nied èbbe,
nied óóre, nied oeve, nied uitaale enz.

4. den g blijven in het algemeen stemhebbend en ch,f en s worden stemhebbend vóór
( h) vocaal; in zen óóvd aale, en goed art, genog aale, èrreg art, ovaa/e, en /iev aasie,
iemand èllepe, tog èllepe, genog èbbe, et lèv èbbe, allev èllev ier, in zen marz èbbe,
der iz urregez èrrie, praaz èbbe (z = stemhebbend geworden s uit ts), nog êêl wat,
graag ov êêl niet, dêûr den uiz êên lóópe, nog nie naar uiz oeve, nie chenog óóre,
az ierboove enz.

Op deze regel zijn wel enkele uitzonderingen. We troffen o.a. aan de woorden 
liefèbber, liefèbbereij, allefèmpie, dóósóóft, blóósóófs, winteij (naast windeij). 

Men lette ook op het verschil tussen uisauwe (znw.) en uizauwe (ww). 

5. Als uitzondering op 2 zouden we kunnen beschouwen dat t voorafgegaan door
nasaal, lof r in bepaalde gevallen stemhebbend wordt vóór (h)vocaa/: ei woond
ier niet, ei komd aast noojt, windóós, et scheeld aast niks, ei óórd ier niet. Men
merke op, dat het hier vooral de t betreft van de derde of tweede persoon o.t.t.
Woorden die in het Nederlands op t uitgaan, zoals voorzetsels, voegwoorden,
zelfstandige naamwoorden e.d. behouden in de uitspraak de t. Men zie de voor
beelden onder 2 en vergelijke nog eens: die vènt woond ier met wa doe tie vènt ier?

6. Alle stemhebbende medeklinkers worden stemloos vóór -eit (heid) en de stem
loze blijven stemloos: gelêêrteit, goeteit (vgl. goedartech), laacheit, arteit, liefeit,
benauteit, roekelóóseit, artecheit enz.

7. Bijzondere aandacht verdienen het voornaamwoord en het lidwoord het, in het
Gouds et. Wanneer dit woord wordt voorafgegaan door een woord dat op een
consonant eindigt, dan is deze medeklinker altijd stemloos. Vóór andere woorden
die met de toonloze e beginnen is dat niet het geval. Men vergelijke:
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eij doet et nie mêêr met eij doed en óóp wèrrek; zeij draach et oetjie van der moeder 
met zeij draag en mooj oetjie; eij blei[ et aardechst fan allemaal met eij bleiv en 
aardege vènt; ik èp et boek nog nied uicheleeze met ik èb en mooj boek che/eeze; 
zeij is et meisie van iernaast met zeij iz en meisie van iernaast; zóó vlug as et kèn 
met zóó bleek az en doek; et êên of et ander met jeij ov en ander; Kees komt met et 
paart met Kees komt mid en paart. 

We vonden alleen uitzonderingen voor de ch/g: ag et iz nie bèst; (met een korte 



pauze na het tussenwerpsel echter: ach, et iz nie bèst); ie kreig et eilege kruiz naa; 
de man die et chaz op kom neeme, neem rèchtewoordeg et eelèktriek ook cheleik op. 

8. Iets van het bovenstaande vinden we ook bij het persoonlijk voornaamwoord
em (hem). In vele gevallen laat de Gouwenaar de uitgang -t van de persoonsvorm
van de 2de en 3de persoon enkelvoud o.t.t. weg. Voor een klinker wordt dan de aan
deze t voorafgaande consonant stemhebbend, evenals de t zelf, als die wel wordt
uitgesproken. Vóór em echter treffen we in deze gevallen een stemloze medeklinker
aan. Heel dikwijls, hoewel niet altijd, geldt dit ook voor het voorzetsel met, in
het Gouds mit. We geven enkele voorbeelden: eij geef em en boek, vgl. eij geev en
boek; ik èt em gezien, vgl. ik èd en broer van em gezien; oo gaat et mit em?vgl. eij
gaa mid en zuster van em naa Moort; ik èp em nie chezien, vgl. ik èb en oome van
em gezien; ik doch da chaut em weinech scheele kon, maar da chaud erloozie von ie
tog wèl mooj.

Met deze acht opmerkingen menen wij het voornaamste over de invloed van de
- hoewel niet uitgesproken - h te hebben gezegd.

In het begin merkten we reeds op, dat de tegenwoordige Gouwenaar deze klank
wel uitspreekt. Deze omstandigheid maakte het des te moeilijker stellige conclusies 
te trekken. Echte Gouwenaars, die we naar de uitspraak van bepaalde woorden vroe
gen om stemloze of stemhebbende consonant te constateren, bleken in vele gevallen 
niet zeker van zichzelf te zijn. Deze twijfelgevallen hebben we hier dan ook buiten 
beschouwing gelaten. 

7. We beschrijven nu nog de liquidae ren/. (Een liquida is een vloeiende klank).
De Gouwenaar vormt de r op dezelfde wijze als dit in het Nederlands geschiedt.

Deze consonant ondergaat in geen enkele positie invloed van andere klanken. 
Het "brouwen" werd, wanneer het niet het gevolg was van wat de Gouwenaar een 

"spraakgebrek" noemde, beschouwd als een "verwaande" uitspraak van de r. Zo'n 
"brouwer" werd geplaagd met het grapje: MoedeR, mag ek bRauwe lêêRe? Jaa, kint, 
bRau maaR; Roep ie bRoertie AaRie maaR. AaRie, AaRie, moedeR Roept! 

(Met R geven we de brouw- r aan). 

De l vertegenwoordigt in het Gouds dezelfde klank als de l in het Nederlands; 
het is een alveolaire lateraal. Van de omringende klanken hangt het af of we een zgn. 
heldere l horen (voorkant van de tong omhoog) of een donkere (met opgeheven 
achterkant van de tong). 

3. Enige opmerkingen over veel voorkomende klankveranderingen.

a. In de uitspraak der woorden in zinsverband (sandhiverschijnselen).
De belangrijkste veranderingen die de woorden ondergaan door hun plaats in de

zin worden veroorzaakt door invoeging, weglating of afstoting van klanken en door 
gehele of gedeeltelijke assimilatie. 

Invoeging van klanken heeft vooral plaats om redenen van welluidendheid, ze is 
vooral van ritmische aard. Het is praktisch niet mogelijk hiervoor een algemeen 
geldende regel te geven, te meer daar de Gouwenaar de hiaatvulling tussen twee klin
kers niet nodig heeft. 

Vooral belangrijk is de afstoting van klanken aan het eind van de woorden. Het 
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meest komt deze voor bij de t en - hoewel in mindere mate - bij de overige stemloze 
medeklinkers. Speciaal de t der persoonsvormen van de onvoltooid tegenwoordige 
tijd enkelvoud der werkwoorden wordt in zeer veel gevallen weggelaten. 

Eigenaardig is, dat van deze klanken, hoewel ze niet worden uitgesproken, toch 
nog invloed op de volgende klank merkbaar is. Deze ondergaat nl. dezelfde veran
dering als wanneer de voorafgaande consonant wel was uitgesproken. Als we b.v. de 
uitspraak van lui geweest (Gouds) vergelijken met die van uicheweest (Ned. uit ge
weest), bemerken we dat in het laatste geval de g stemloos is geworden, alsof de t van 
uit nog was uitgesproken. 

De Gouwenaar is zich er niet van bewust, dat hij dergelijke klanken weglaat; als 
men hem erop attent maakt en hem zegt: "Je zegt uicheweest, je laat de t weg, dan 
zegt hij verontwaardigd: "Ik èt em wèl deegelek chezècht, óór maar, ik èd uitcheweest 
chezeit." Hij zegt dàn de t wel en wil niet geloven, dat hij die eerst had weggelaten. 

Voor akoestische assimilatie bij twee op elkaar volgende consonanten verwijzen 
we naar § 2 van dit hoofdstuk, waarin we dit verschijnsel uitvoerig hebben beschreven 
bij de verschillende klanken afzonderlijk. 

b. In de uitspraak der woorden buiten het zinsverband.
Voor wat de assimilatieverschijnselen betreft, verwijzen we ook hier naar de vooraf

gaande paragraaf, waarin we de invloed van de klanken op elkaar bespraken. Of
schoon enkele van de hieronder te behandelen gevallen zeker ook in § 2 op hun plaats 
waren geweest, geven we er de voorkeur aan ze apart te vermelden, in de eerste plaats 
omdat ze soms typisch Gouds zijn en vervolgens, omdat zij, die zich minder inte
resseren voor dat, wat we in § 2 bespraken, er hier toch kennis van kunnen nemen. 

We vestigen dan in het bijzonder de aandacht op de volgende eigenaardigheden 
van het Goudse dialect: 

1. Op -en eindigende woorden verliezen in de uitspraak de slot -n. Dit verschijnsel
komen we vanzelfsprekend het meest tegen bij de infinitieven van werkwoorden,
de persoonsvormen in het meervoud en het meervoud van zelfstandige naam
woorden: slaape, eete, ze komme, de banke, me schoene enz.
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Ook zelfstandige naamwoorden die in het enkelvoud op -en uitgaan, vertonen
dit verschijnsel: op te Aave (de Haven), de deeke (deken), de of et midde (het
midden), gaare (garen), geeuge (geheugen), mèt genoege, et zuije (het zuiden) enz.
Andere woordsoorten doen hieraan ook mee: binne, buite, eeve, èffe, eige, neege,
zeeve (telw.) ook zeuve enz.

Worden van deze woorden samenstellingen of afleidingen gevormd, dan komt
ook daarin de n niet voor: deekekist, gaare- èn bantwinkel, de Gaaremesien (de
Goudse Machinale Garenspinnerij), geeugeloós (geheugenloos), zuijewint (zui
denwind), binnekort, binneste, buitespóorech, buitesuis (buitenshuis), eevegoet
(evengoed), eevemins (evenmens), eevewicht, eigedom, eigeeimer (eigenheimer),
meulepaart (molenpaard), neegeóoch (negenoog), zeuvemaanskintjie (zeven
maandskindje), urreges (ergens).

Ook samenstellingen waarvan het eerste deel een meervoudsvorm op -en heeft
of een persoon aanduidt, moeten het zonder n stellen: krullejonge, duivetil, ziek
uis (ziekenhuis), duitedief, boerebooter, boereknècht, vrauwedokter (vrouwenarts),
èksetoer (heksentoer), êêreleevetjie (herenleventje).

Wanneer het tweede deel van het samengestelde of afgeleide woord met een 
klinker begint, behoudt het eerste deel de n: buitenof (buitenaf), eigenaardech 
(eigenaardig), kruijenier (kruidenier), leugenaar. Dit wijst in de richting van 



hiaatvulling, ofschoon we al eerder opmerkten, dat de Gouwenaar daaraan geen 
behoefte heeft. 

Wanneer we de woorden eigeeimer en eikeaut vergelijken met eigenaardech 
en eigenaar, dan blijkt dat in de eerste twee woorden er toch nog invloed moet 
zijn van de h, ofschoon die niet wordt uitgesproken. 

Een uitzondering op het bovenstaande vormen de zelfstandige naamwoorden 
op -en, waarvan door toevoeging van -en een werkwoord kan worden gevormd. 
We bedoelen woorden als regen en teken. Van zulke woorden spreekt de Gouwe
naar de slot -n wel uit, hij zegt dus reegen en teeken. De erbij behorende werkwoor
den klinken als reegene en teekene. 

Het Nederlands kent enkele woorden die een dubbelvorm hebben, een ein
digend op -rn en een eindigend op -ren, b.v. doorn, doren en voorn, voren (met 
beide bedoelen we de vis). Van deze woorden wordt in het Gouds de -n wel uit
gesproken; ze klinken als dóóren en vóóren. Een uitzondering hierop vormt het 
woord lantaarn, lantaren, dat in het Gouds steeds als lantaare wordt uitge
sproken. 

N.B. Hierboven wezen we erop, dat het Gouds geen behoefte heeft aan hiaatvulling tussen 
twee vocalen. In de woorden afzonderlijk komen we die ook zelden tegen; wel 
wordt de meervouds -n vaak uitgesproken, wanneer in de zin een woord met een 
vocaal als beginklank volgt: me zèllen et tan maar gelóóven ook (we zullen het dan 
ook maar geloven). 

2. Een andere consonant die als laatste klank van het eerste deel in samenstellingen
en afleidingen vaak wordt weggelaten is de -t. Hiervan zijn voorbeelden in over
vloed aan te voeren. We noemen er enkele: poskentóór, aarbeeveng (aardbeving),
aarepel (aardappel), achmaans (achtmaands), uichaan (uitgaan), digbeij (dichtbij),
anfat (handvat), diensmeit ( dienstmeid) enz.

Dit weglaten van de t staat vooral in verband met de beginklank van het tweede 
deel der samenstelling, maar vindt ook in sterker mate plaats bij vaak gebezigde 
woorden, dan bij woorden die niet dagelijks worden gebruikt. 

3. De combinatie ts (ook ds, d toonloos) wordt bijna altijd tot s. Er heeft dus
totale assimilatie van de t plaats. Ook de t in vreemde woorden, die vaak als ts
wordt uitgesproken, wordt in het Gouds tot s. We noemen van beide gevallen
enkele voorbeelden: barrevoes (barrevoets), dèsnóós (desnoods), dóósóóft (doods
hoofd), gozdienst (godsdienst), poespemaade (poetspommade), oftans (aftands),
duizenste (duizendste), pliesie (politie), peziesie (positie), menuusie (munitie),
konsternaasie (consternatie).

4. De d, voorafgegaan door een klinker en gevolgd door e, wordt bijna altijd uit
gesproken als j: naaje (naden), sneeje (sneden), brêêjer (breder), verbóóje (ver
boden), róójer (roder), luije (luiden), kruije (kruiden) enz.

Op deze regel zijn wel enkele uitzonderingen: joode (joden), moode (mode),
oodeklonje (eau de cologne), aader (ader), vaader, moeder, boode (bode van b.v.
het stadhuis), naader en in het algemeen de woorden, waarbij ook in plat ge
sproken Nederlands de din de uitspraak behouden blijft.

In enkele gevallen, na au (Ned. ou), wordt de d tot w: auwe (oude; houden), 
kauwe (koude, bnw.), zauwe (zouden), Aazerzauwer (inwoner van Hazerswoude). 

5. wr aan het begin van een woord of lettergreep wordt in bijna alle gevallen tot
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vr: vrat (wrat), vrêêke (wreken; wrikken), vrêêt (wreed), vroete (wroeten), ge
vricht (gewricht),gevrocht (gewrocht; gedrocht), invreive (inwrijven). 

Alleen wriemelen wordt tot friemele. 

6. In veel samenstellingen valt de r geheel uit: buuman (buurman), buuvrauw
(buurvrouw), wêêlicht (weerlicht), waavóór (waarvoor).

Voor de comparatief van vèr wordt ook dikwijls vèdder gehoord. Het tegen
gestelde, invoeging van r komt ook voor: mêêrst naast mêêst, ook in samenstel
lingen als de mêêrsteteit (meestentijds). Een voorbeeld van rotacisme (overgang
van zin r) vonden we in marzel en marzele naast mazzel en mazzele.

7. Een verschijnsel dat aan het verouderen is, treffen we hier en daar nog aan,
waar de combinaties or en er worden vervangen door ur.

Enkele voorbeelden: wurrem (worm), urregel (orgel), sturrem (storm), urreges
(ergens), sturreve (sterven), wurref(wer[).

8. mt als eindklank werd vroeger en ook nu nog wel (ofschoon het verschijnsel
aan het verouderen is) uitgesproken als mpt. We vinden nu de uitspraak sportèmpt
naast sportèmt. Volgt een klinker, dan hoort men zowel mbd als md: eij kambd
alteid allez of (hij kamt altijd alles af); eij komd ook alteit te laat (hij komt ook
altijd te laat).

9. In vreemde woorden die beginnen met de voorvoegsels re- of de- of met het
Griekse tele, wordt de eerste e dikwijls als i uitgesproken: ripperêêre (repareren),
dilleberêêre (delibereren), tillefonnêêre (telefoneren).

10. Een belangrijke rol speelt de toonloze e.
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Uit de zojuist gegeven voorbeelden ripperêêre en dilleberêêre blijkt, dat deze
e resp. een a en een i vervangt. Het komt in het Gouds meermalen voor, dat de e
in de plaats staat van een andere vocaal, niet alleen als deze vocaal in het Neder
lands onbeklemtoond is, maar ook als die in het A.B.N. in beklemtoonde positie 
staat. De Gouwenaar heeft in dat laatste geval meestal de klemtoon verlegd. Als 
voorbeeld hiervan geven we het volgende viertal woorden: al'lekelie (accent op 
al; alkali), ee'lektriek (accent op ee), de Kertak'ke (de Korte Akkeren; westelijk 
stadsdeel), kelêê' raa (cholera). 

De voorbeelden van vervanging in onbeklemtoonde syllaben liggen voor het 
grijpen: ezein (azijn), ebuis (abuis), erloozie (horloge), illemenaasie (illuminatie), 
iepeteek (hypotheek), immeljêêre (emailleren), kelèkte (collecte), kenein (konijn), 
kemies (commies), Rêêwek (Reeuwijk), en vele andere. 

De lettergroep ilj, zoals we die hebben in miljoen, biljart, wordt meestal uit
gesproken als elj: meljoen, beljart, maar men laat in de uitspraak ook wel del weg. 
Dan hoort men mijjoen, bijjart; voor het laatste ook bejart. 

Het achtervoegsel -ing wordt als -eng uitgesproken, wanneer een beklem
toonde lettergreep voorafgaat, in andere gevallen zegt men -ing. Dus: wooneng 
(woning), aareng (haring), vliereng (vliering) naast wandeling, beandeling (behan
deling), erindering (herinnering), vreemdeling. 

In woorden waar lof r direct worden gevolgd door b,f,g, k, m, n,p of v, wordt 
tussen deze consonanten bij het spreken zeer duidelijk een e ingevoegd. Men 
hoort dus: allebum, arrebeit, alle/ (half), wurref (werf), vollegeling (volgeling), 
arregelóós (argeloos), vollek (volk), wèrrekelóós, allemenak (almanak), arremoedech 



(armoedig), èrrenstech (ernstig), èllepe (helpen), durrep (dorp), alleve (halve), 
sturreve (sterven) enz. 

Een uitzondering is het vreemde woord armooniekaa (harmonica) en ook de 
woorden die met het voorvoegsel er- (Ned. er- of her-) beginnen, volgen de regel 
niet, dus: ervaareng (ervaring), erkauwe (herkauwen) enz. 

Een woord als aarebeij (aardbei) getuigt ervan, dat het, nadat door het uitvallen 
van de d de r een plaats heeft gekregen vlak naast de b, meedoet in de reeks 
arrebeit, barrebaar, barrebier, karrebiet (carbid) enz. Zo ook aarepelboer en de 
andere samenstellingen met aarepel (aardappel). 

Ook voegt het Gouds wel een e in, waar het Nederlands dat niet doet. We 
mogen er dan een geval van ritmiek in zien. Hierbij hebben we woorden op het 
oog als belangerek (belangrijk) en aarderekskunde (aardrijkskunde). 

II. Wanneer br-, pr- en kr- worden gevolgd door een klinker, heeft dikwijls, het
meest in vreemde woorden, metathesis plaats. De r en de klinker wisselen dus van
plaats, terwijl de klinker in de meeste gevallen nog toonloos wordt: pertaal
(brutaal), perfeit (profijt), kerdiet (krediet), persies (precies).

Soms is nauwelijks hoorbaar of de e vóór of na de r wordt uitgesproken, men
kan zich er haast niet van overtuigen of de Gouwenaar dan persies of presies,
perfeit of prefeit zegt. Nooit hoort men echter peresies met e vóór èn na de r. In
deze twijfelachtige gevallen heeft men te doen met een sonant geworden r.

12. Tot slot zouden we nog kunnen wijzen op enkele sporadisch voorkomende
gevallen die van het Nederlands afwijken. We denken b.v. aan een woord als
ezeinsflès (azijnfles), waarbij het Gouds de samenstelling tot stand brengt met
behulp van een verbindings-s terwijl het A.B.N. dit niet doet.

Dergelijke gevallen mogen echter blijken bij het gebruik van de woordenlijst. 

c. In verband met sommige grammaticale vormen en woordvorming.
1. Epenthese van d heeft plaats bij de comparatiefvormen van bijvoeglijke naam

woorden en bijwoorden die eindigen op l, n of r. We vinden derhalve kaal-kaalder,
geel - geelder, klein - kleinder, Jein -/einder en (evenals in het Nederlands) vèr -
verder ( ook vèdder ), zwaar - zwaarder.

Dikwijls wordt de vergrotende trap ook gevormd door achtervoeging van 
-erder: dikkerder, m66jerder, zwarterder, lieverdekoekies.

De epenthese is niet beperkt tot de comparatiefvormen; ook in andere woorden
treffen we die aan, b.v. bij zelfstandige naamwoorden die in het Nederlands
eindigen op -Ier: anstèlder (aansteller), alderbèst (allerbest) en de andere samen
stellingen met alder-, anaalderech (aanhalerig), bedilderech (bedilziek), beedeldereij
(bedelarij), en slèchte betaalder (betaler), br66twinder (broodwinner), diensdoender
(dienstklopper), druilderech (druilerig), den eelder iz nè soo goet as te stee/der
(de heler is even slecht als de steler), êênderleij (enerlei), erindere (herinneren),
ferweelde (fluwelen), de Kappendersteech (de Kappenersteeg), kappeseinders
(kapucijners), kènder (kenner), kladderdereij (geklad), lewaaiderech (lawaaiig),
meimerdereij (mijmerij), segeunder (zigeuner), treiterdereij (treiterij), veulderleij
(velerlei).

Epenthese van t treffen we aan in afschafte (afschaffen), ofschafter (afschaffer, 
geheelonthouder), pervester (professor). Een paragogische t vertonen de wast 
( de was, wasgoed), tuicht en ontuicht (tuig). 
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Verder treffen we deze t zeer veelvuldig aan in woorden die een mannelijk 
beroep aanduiden, of een manlijk persoon noemen die een bepaalde eigenschap 
bezit. De t heeft dan altijd pejoratieve waarde. Men vergelijke: schilder, vurrever 
(verver), rèchter, priester, rèdder, ridder, menister met snoepert, prutser!, proever!, 
vloeker!, pronker!, klaplóópert, schóójert, schraapert, zuipert e.a. 

De t die pejoratieve waarde heeft, wordt in de sandhi nooit stemhebbend. 
Er komen nog wel enkele op zich zelf staande klankveranderingen voor, waar

door het Gouds afwijkt van het Nederlands, doch die zijn te individueel om ze 
apart te vermelden. We bedoelen gevallen als boekende grutten, bóórende vol, 
tarrembróót (tarwebrood), genarremt (gearmd) e.d. In de woordenlijst zijn ze 
aangegeven. 



III. VORMLEER

I. Accent.

Het woordaccent ligt in het Gouds bijna altijd op dezelfde syllabe als in het A.B.N.
In enkele gevallen is dit anders; de oorzaak daarvan kan zijn, dat de in het Nederlands 
betoonde lettergreep in het dialect toonloos is. Voorbeelden hiervan zijn: al'lekelie 
(alkalie), bezien' de (bijziende), kelée' raa (cholera), katteloo'ges (catalogus). Soms 
heeft het Gouds twee vormen, waarvan er dan één beantwoordt aan het woord uit 
het A.B.N.: blommepap' naast blom'pap, ee' lektriek naast eelèk' tries, ee' lektriezein 
naast eelèktriezein' ,gom' eelestiek naastgommelestiek', me tor' naast moo' tor. 

In een aantal woorden wordt de accentverschuiving niet veroorzaakt door het 
toonloos worden van een beklemtoonde klinker, b.v. in: allefèm'pie (halfhemdje), 
bloedei'ge, eepiedee' mie,gosuis' (godshuis), in' treej (entrée). 

Typisch is het verschil met het A.B.N. in eis' kaut (zo koud als ijs) en eiskaut' 
(onverschillig). Verder verdienen de aandacht falléé'riejaan en fal'leriejaan, terwijl 
falleriejaan' niet schijnt voor te komen en fallie' sèment en fal' liesemènt, terwijl fallie
semènt' door dialectsprekers niet wordt gebruikt. 

2. Het zelfstandig naamwoord (substantivum en nomen).

a. Sommige zelfstandige naamwoorden hebben in het Gouds een ander geslacht
dan in het A.B.N. In de woordenlijst hebben we dit verschil aangegeven, door
achter het Goudse woord het daarbij in dit dialect gebruikelijke lidwoord te plaat
sen, b.v. school, et-. De Gouwenaar sprak en spreekt in vele gevallen nog van
de slik, de stof (A.B.N. het stof, vuil), de aarepelmeel, de zaut, den donker, de
steeksel (zie de woordenlijst), de sleim en de Jongst; het laatste waarschijnlijk onder
invloed van de bos, welke benaming voor het ziekenfonds in moderner tijden moest
wijken voor fongst (fonkst).

Soms wordt bij een zelfst.nw. zowel het lidwoord de als et gebruikt; er is dan
meestal verschil in betekenis. Zo bedoelt de Gouwenaar met et eete het te nuttigen
voedsel, den eete is de etenstijd.

Een ander voorbeeld hebben we nog in: lóóp tog nie sóó déûr den uiz één te vliege. -
Den uis is de eigen woning, et uis is een willekeurig huis.

In andere - de meeste - gevallen is er geen betekenisverschil; zo hoort men als
plaatsaanduidingen naast elkaar zonder onderscheid: op te Véérstal en op et
Féérstal; op te Verlóóre Kost en op et Ferlóóre Kost.

b. Het meervoud.
Over het algemeen wordt het meervoud van substantiva op dezelfde wijze ge

vormd als in het Nederlands; de meervouds -n wordt niet uitgesproken. Wanneer
van deze regel wordt afgeweken, is dat in de lijst vermeld.

Sommige woorden hebben een meervoud op -es waar het A.B.N. -en heeft.
Hiertoe behoren alle woorden met het achtervoegsel -eit (Ned. -heid); het mv. van
aardecheit is dus aardecheedes, van moogelekeit, moogelekeedes enz. Bij een jongere
generatie bestaat de neiging de -s aan het eind van deze meervouden weg te laten.

27 



Een andere categorie is kip - kippes, bich - bigges, kuike - kuikes, meit - meides, 
mant- mandes, eent- eendes. Er komen nogal wat agrarische woorden onder voor. 

Het mv. van smit is smis en deze heren zullen anstaltez maake (nooit anstalte) 
om te gaan smeeje. 

Een bijzondere vorm is ook arseze, het meervoud van arses, wanneer dit woord 
het hoofd, pej. de kop, van een persoon betreft: Ik sèl ie en klap fóór iej arseze 
(ook èrseze) geeve. 

Op vormen als kleeje, waarin een j verschijnt i.p.v. een d, wezen we reeds in 
het hoofdstuk Klankleer (Zie hoofdstuk Il, 3b: Uitspraak der woorden buiten 
het zinsverband, punt 4, blz. 23). 

De meervoudsvorm op -ere wordt, waar de uitspraak dit mogelijk maakt, 
samengetrokken: het mv. van blat (boomblad) is blaare (uit blaadere). Eenzelfde 
verschijnsel vinden we bij aare uit aadere. (Het mv. van blat = tafelblad is blaaje.) 

Het woord gat heeft twee meervoudsvormen met verschil van betekenis: gat -
gaate, opening engat- gatte, pej. voor achterwerk. 

Het woord óórloch heeft een ander meervoud dan in het A.B.N., nl. óórlogge, 
de o blijft kort. 

Verdichting van betekenis hebben we in de meervoudsvormen de zaake en de 
reegels, beide steeds met het bep. lidwoord, die allebei menstruatie betekenen. 

c. Het verkleinwoord.
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Het Gouds vormt zijn verkleinwoorden door verschillende uitgangen. Het
Nederlandse diminutiefsuffix -je wordt in het Gouds vertegenwoordigd door -ie:
aapie, schoppie, blokkie, lappie, uisie enz. Woorden eindigend op -cht, ft en -st
verliezen in het verkleinwoord de t: kaft - kaffie, schoft - schoffie, lucht - luchie,
vracht- vrachie, kast - kassie, bêêst- bêêsie.

Substantieven die in het A.B.N. eindigen op lange vocaal + m, krijgen daar de
uitgang -pje, in het Gouds wordt dat -pie: bóómpie, raampie, schuimpie enz.

Naast de verkleiningsuitgang -je kent het Ned. de uitgang -tje. Het Gouds heeft
hiervoor de vormen -tie en -tjie. De eerste wordt gehoord als het znw. eindigt op
/ of r, voorafgegaan door een lange vocaal: paal- paaltie, kóól- kóóltie, uil- ui/tie,
veil - vei/tie, aar - aartie, bóór - bóórtie, vuur- vuurtie enz.

Eindigt het substantivum op een -n met voorafgaande lange vocaal, dan is de
uitgang -tjie: laantjie, bóóntjie, bêêntjie, tuintjie etc. De invoeging van de j moet
een gevolg zijn van de aanwezigheid van een voorafgaande n + dentaal, want
ook de substantiva eindigend op -nt (Ned. -nt en -nd ) vormen hun verkleinwoord
d.m.v. het suffix :iie en niet door -ie: ènt (eind) - èntjie, lant - lantjie, kint - kintjie,
ont (hond)- ontjie, plant- plantjie, munt- muntjie.

Van sommige woorden die op een n eindigen, valt deze nasaal in het verklein
woord weg; de uitgang-tjie blijft dan toch behouden: varreketjie, weezetjie. 

Zelfstandige naamwoorden eindigend op -eng (Ned. -ing zonder accent) vormen 
hun diminutieven op dezelfde wijze als in het A.B.N., met dien verstande, dat -je 
weer tot-ie wordt: paalenkie, schuttenkie, koonenkie, aarenkie (harinkje). 

Wordt het suffix -ing wel beklemtoond, dan wordt de verkleiningsuitgang -etjie 
achter het substantief gevoegd: wandelingetjie, teekeningetjie, reekeningetjie, 
verêênegingetjie enz. Een oudere verkleiningsvorm van deze woorden is die op 
-chie i.p.v. -etjie, dus: wandelinchie, teekeninchie, reekeninchie, verêêneginchie.

Deze vorm wordt weinig meer gebruikt, waarschijnlijk krijgt de eerste vorm de
voorkeur uit ritmische overwegingen.



Oudere dialectsprekers gebruiken dit suffix -chie nog wel achter andere sub
stantieven. Na klinkers en na de halfvocalen j en w is bij hen dit achtervoegsel 
nog zeer frequent en wij kunnen hen dan horen spreken over een laachie of laajchie 
(laatje), een vlóójchie, een sprêêwchie, een vrauwchie, een stróóchie of (met een bij 
voorkeur ingelaste j) een stróójchie. 

Eindigen de substantieven op b, l, m, n of r voorafgegaan door een korte vocaal, 
dan wordt de slotconsonant verdubbeld en het verkleinwoord gevormd door het 
suffix -echie: slabbechie, tobbechie, ballechie, bèllechie, blommechie, stammechie, 
spinnechie, kannechie, torrechie, stèrrechie. Naast ribbechie treffen we met ver
scherping van de b tot p ook rippie aan. 

Het meest worden deze woorden in familiair taalgebruik gebezigd, meer en 
meer worden de uitgangen -chie en -echie vervangen door -tjie en -etjie, wat dus 
leidt tot vlóójtjie, vrauwtjie, stèrretjie, balletjie enz. 

Woorden die in het Ned. eindigen op eend die in gemeenzame taal in het meer
voud overgaan in j, zoals blat - blaaje, bróót - bróóje, vertonen drie vormen van 
verkleinwoorden, nl.: 
blat - blaachie - blaajchie - blaatjie, 
bróót - bróóchie - bróójchie - bróótjie, 
klêêt - klêêchie - klêêjchie - klêêtjie, 
pat - paachie - paajchie - paatjie. 

De derde vorm is de nieuwste. 
Bij sommige substantieven, vnl. die welke eindigen op p (Ned. b of p), ng, ch 

Ned. g) en enkele op -aart (Ned. -aard en -aart) komen twee diminutiefvormen 
voor. We noemen telkens eerst de oudste: poppechie - pappie, ribbechie - rippie, 
slanchie - slangetjie, vlachie - vlaggetjie, kaarechie - kaartie (kaartje), taarechie -
taartie (taartje), paarechie - paar tie (paardje). 

Bij de laatste drie valt de slotdentaal uit voor het suffix-echie. 

Meer of minder onregelmatig zijn de verkleiningsvormen: jochie, jonchie, 
jongetjie (jongetje), varrekie, varreketjie (varkentje), bèddechie, bètjie (bedje), 
meisie (van meit), èmpie (hemdje), schaajchie (schaduwtje). 

Tenslotte wijzen wij erop, dat de stemloze consonant die in de sandhi stem
hebbend wordt vóór een volgende vocaal, stemloos blijft vóór de verkleinings
uitgang -ie: Men vergelijke: lief- /ie/ie met lieve, en liev ontjie; vlach - vlachie met 
de vlag inaale; glas - glaasie metglaaze, ie glaz opauwe. 

Sommige verkleinwoorden hebben een speciale betekenis of gevoelswaarde. 
Wij noteerden: klaartie (borreltje jenever), appeteekertie (apothekersflesje), appies 
(aardappels, kindertaal), eisie (een heel stuk b.v. van rookvlees), gatjie, opchatjie 
(een duwtje tegen het achterwerk b.v. bij het klimmen in een boom of over een 
schutting), mo�jie (gedwongen huwelijk), maachie (hymen), missie (miskraam), 
opkommertjie (een kleine hoeveelheid, b.v. knikkers die men bij het spelen krijgt 
en waarbij men dan meer hoopt te winnen), eigedommechie (een eigen huisje), 
jonge kiesies (beginnende zwangerschap), ovdankertjie (een kledingstuk dat door 
de eigenaar is afgedankt en nu door een ander verder wordt gedragen), weezetjie 
( ene suf of simpel mens). 
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d. Vorming van zelfstandige naamwoorden.
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A. door samenstelling.
In het algemeen geschiedt de vorming van substantieven door samenstelling op

dezelfde wijze als in het A.B.N. 
Enkele uitzonderingen kunnen we noemen. Waar het Ned. de samenstelling 

azijnfles maakt zonder bindingsletter, voegt het Gouds eens in: aazeinsjlès, ezeins
jlès. Naast elkaar treffen we aan aujaar en auwejaar, het eerste woord dus met 
samentrekking. 

Enkele woorden die in het Ned. wel samenstellingen zijn, zijn dit niet in het 
Gouds, b.v. Ned. halfbroer - Gd. den al/even broer, Ned. oudgediende - Gd. 
auwe gediende, Ned. huwelijksvoorwaarden - Gd. uuwelekse vóórwaarde, Ned. 
aartsleugenaar - Gd. aar se leugenaar, Ned. papiergeld - Gd. pepiere gèlt. 

Naast elkaar komen in het Gouds voor:gaufezant en gauwe fezant (goudfazant), 
rietmat en riete mat. 

B. door suffixen.

1. Paragogische t.
Zelfstandige naamwoorden die op -er uitgaan en een persoon aanduiden

die dikwijls of regelmatig een bepaalde handeling verricht (nomina agentis),
krijgen dikwijls een paragogische t, waardoor het woord expressiever wordt 1).

Soms wordt alleen deze vorm op -ert gebruikt; het woord krijgt dan een
pejoratieve betekenis, de spreker drukt een zekere minachting of verachting
uit voor de persoon die met het woord wordt aangeduid.

Als beide vormen in gebruik zijn, is het verschil in gevoelswaarde duidelijk
waarneembaar. In dit geval hebben we in de woordenlijst achter het substantief
een (t) geplaatst.

Wordt sterke minachting te kennen gegeven, dan blijft deze t in alle gevallen
stemloos, dus ook voor een volgende vocaal, b.v. Die zuipert èd êêl zen lóón
wêêr verzoope.

2. Het suffix -eit (Ned. -heid).
In het Ned. bestaan substantieven op -heid, die naast de directe verbinding

van het adjectief met dit suffix nog een vorm vertonen op -igheid, b.v. gladheid -
gladdigheid, zoetheid - zoetigheid. In het A.B.N. heeft deze tweede vorm meestal
een kleinerende betekenis2). 

Dit betekenisonderscheid ontbreekt dikwijls in het Gouds, wanneer daar
een korte en een langere vorm naast elkaar voorkomen. En ze komen in dit
dialect zeer veel voor, vaker dan in het Ned. Zelfs heeft de Gouwenaar een
zekere voorkeur voor de langere vorm en hij prefereert daarom de benaudecheit
boven de benauteit. Door deze voorkeur komen we in het dialect nu ook woor
den tegen met een lange vorm, die in het Ned. alleen de korte afleidingsvorm
hebben, dus geen suffix-igheid. We noemen als voorbeelden slechts: trauwecheit,
slèchtecheit, strèngecheit, laffecheit, laksecheit, geleegenecheit, gullecheit, minne
cheit, vormen die we in Van Dale3) niet aantroffen. Bij deze woorden denke
men dus niet in de eerste plaats aan een ironisering van betekenis zoals b.v. in
het Ned. nettigheid, of aan een in mindere mate aanwezig zijn van de eigenschap,
uitgedrukt in het adjectief, zoals in het Ned. kaligheid (min of meer kaal)4).

Wanneer de Gouwenaar dezelfde twee vormen ter beschikking heeft als de 



A.B.N.-spreker, zal hij die langere vorm wel gebruiken om te kleineren, maar 
wanneer het laatste niet zijn bedoeling is, legt hij in de lange en korte vorm 
dezelfde gevoelswaarde. De bovengenoemde woorden, trauwecheit enz. be
tekenen niets anders dan trouw, slechtheid, strengheid, lafheid, laksheid, ge
legenheid, gulheid, minheid (laaghartigheid). 

Een speciale gevoelswaarde heeft wel het woord gelêêrdecheit, nl. geleerdheid 
in schijn. Het wordt gebruikt tegen iemand die zich boven de dialectspreker 
verheft. 

3. het suffix-aareij, -ereij (Ned. -arij, -erij).
Dit suffix wordt gebruikt voor woorden die een werking aangeven. Naast

deze uitgang was het suffix -aaraasie, -eraasie in gebruik; het had een meer
pejoratieve betekenis dan -aareij en -ereij. Misschien gebruiken zeer oude Gou
wenaars de vorm op -eraasie nog wel eens, maar in de volkstaal van tegenwoor
dig hebben wij deze uitgang niet meer gehoord, uitgezonderd bij woorden
die ook de A.B.N.-spreker gebruikt, zoals alteraasie, consternaasie e.d., dus
bastaardwoorden.

Woorden als klèsseraasie (kletserij), dobbelderaasie (dobbelarij), lantlóópe
raasie, muggezifteraasie enz. klinken de Goudse dialectspreker van nu onge
loofwaardig in de oren.

4. het suffix -aart, -ert (Ned. -aard, -erd).
Deze suffixen worden in het Gouds dikwijls vervangen door -erek, dat een

wat meer pejoratieve gevoelswaarde heeft: valserek, gemêênerek, viezerek enz.

e. Naamvallen.
De verschillende naamvallen van de substantieven worden in het Gouds evenals

in het Ned. nog slechts sporadisch gehoord. Ze werden al vroeg door voorzetsels
omschreven, de genitief door van, de datief door an.

De tweede naamval werd ook dikwijls gevormd door gebruik te maken van het
bezittelijk voornaamwoord: i.p.v. et farreke van den boer zei en zegt men den boer
zen varreke; den beezem van de wèrrekster wordt de wèrrekster der beezem.

Een overblijfsel van een oude genitief ter aanduiding van een oorzakelijk voor
werp hebben we nog in: daz naadènkenz waart ( dat is het overdenken waard).

Een eigenaardige verbuiging vertoonden de eigennamen. Persoonsnamen die op
een consonant eindigen, kregen in de genitief en datief en na een voorzetsel de
uitgang -en: dut iz Jannen broek, deuze broek is fan Jannen; geef tat maar an Wille
men,geef Willemen dat maar; ek see noch teuge Pieten .... ; eij praatte oover Gèrreten. 

Eigennamen die op een klinker eindigen, kregen in deze gevallen de uitgang -s: 
daar è je Mienaaz moeder, dat is te moeder van Mienaas; zèg jeij et Eevaaz èffe, zèg 
jeij et èffe an Eevaas; das fóór Annaas. 

Na enkele voorzetsels die vanouds de datief regeren, zoals naar en mit, kreeg 
de eigennaam soms de uitgang -e: Ek doch: laan ek iz naa(r) Merieje toegaan; Ik 
zau wèl iz wille wee te oo of tat nau zit mid Willeme. 

Dat dit verschijnsel niet typisch Gouds is, moge blijken uit de studies van Over
diep over het Katwijkse dialect5) en van Van Haeringen6), waarnaar wij hier ver
wijzen. 

Wij merken hier op, dat de verbuiging van eigennamen in het Goudse dialect 
zeker niet meer zo sterk leeft als b.v. in het Katwijks en Noordwijks. Alleen bij 
oude, èchte Gouwenaars treffen we het nog aan. 
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f. Verdichting van betekenis.
Tenslotte vermelden we nog een paar voorbeelden van betekenisverdichting.

Het zijn: de zang in de betekenis van zangvereniging en de zelfstandig gebruikte
infinitieven et stèmme, de verkiezing van b.v. gemeenteraads- of kerkeraadsleden,
en et timmere met de betekenis het timmermansvak.

3. Het Lidwoord(artikel).

Het Gouds heeft dezelfde lidwoorden als het A.B.N., nl. de bepaalde lidwoorden
de en et en het onbepaalde lidwoord en. 

De oudere generatie gebruikt nog dikwijls de accusatiefvorm den in de nominatief, 
wanneer het volgende zelfstandige of bijvoeglijke naamwoord met een klinker, een 
b of een d begint. Men zal haar nog kunnen horen zeggen dat den aan op et ok sit, den 
broek kepot is, den doomeneej wêêr bêst gepreekt èt, den êêle dag bedurreve is. In de 
woordenlijst zal men hiervan nog tal van voorbeelden aantreffen. 

Langzamerhand is dit gebruik wel afgenomen, maar geheel verdwenen is het be
slist niet. De gevallen waarin de accusatief den nog steeds wordt gebruikt, dus ook 
in de nominatief, zijn in de lijst aangegeven door den - achter het substantief te 
plaatsen. Het is hier de plaats erop te wijzen, dat niet alleen de accusatief van het 
bepaalde lidwoord in de nominatief werd gebruikt, maar dat dit ook het geval was 
met bijvoeglijke naamw. en aanwijzende voornaamwoorden: kauweleken Dries da 
je bèn ! dien ont loop maar te zêûre; dien dweil van en meit kom nog is ferkêêrt terècht. 

Uit het laatste voorbeeld blijkt, dat het geslacht van het woord dat ter aanduiding 
van een persoon moest dienen, prevaleerde boven het geslacht van de persoon. Daar
door kon men ook zeggen: zeij iz ook den êêrste den bèste niet. 

Waar het substantieven betreft, komt den in de nominatief alleen voor bij "manlijke" 
zelfstandige naamwoorden. 

Ook in de accusatief wordt in bovengemelde gevallen nog den gehoord: Ze èbbe 
vannacht ten dokter noch cheaalt foor de buurman; Me ginge naa den deik om te kom
fooje. 

Vooral in spreekwoorden en zegswijzen bleef deze naamvalsuitgang lang bewaard 
en evenzo in de aangesproken persoon; in het laatste geval ook wel voor andere 
consonanten dan b en d: b.v. lêêleken snotaap, die je bènt; aakelegen treiterkop ! Op 
deze laatste gevallen is misschien de volgende verklaring van toepassing. Waarschijn
lijk meende men dat men nauwkeuriger sprak en zijn woorden meer kracht bijzette, 
als men den liet horen, want ook in andere gevallen, b.v. bij meervoudsvorming en 
als uitgang van werkwoorden sprak en spreekt men de n uit, als men "deftig" of "met 
nadruk" iets wil meedelen. 

Bij kinderen wier ouders en grootouders geboren Gouwenaars zijn, kan men de 
naamvals -n nog wel waarnemen, maar het onderwijs heeft hier al een zeer grote over
winning op de volkstaal behaald. 

4. Adjectieven.

N.B. Onder adjectieven verstaan we niet alleen de woorden die men algemeen bijvoeglijke 
naamwoorden noemt, maar ook de bijwoorden die dezelfde valentie hebben als een 
bijvoeglijk naamwoord. 

Het adjectief vertoont in het Gouds weinig verschillen met dat in het A.B.N. We 
beperken ons tot de volgende opmerkingen: 
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a. als naast een vorm op -ig in het Nederlands een langere vorm op -erig bestaat, geeft
het Gouds de voorkeur aan de lange vorm, als de betekenissen gelijk zijn. De
Gouwenaar zegt dus liever dojferech dan dojfech, bêêlderech dan bêêldech, sprie
terech dan sprietech.

In het Gouds komen meer vormen op -erech voor dan in het Ned. Deze drukken
dan de in het adjectief opgesloten eigenschap sterker uit en bevatten ook dikwijls
het begrip herhaling, b.v. aanaalderech (herhaald aanhalig), bochterech (met meer
bochten), vlammerech (sterk gevlamd), kribberech (erg kribbig), natterech (flink
nat), buierech (er komen telkens buien opzetten).

Naast de vorm allêên kent het Gouds ook allêênech, dat vaker gebruikt wordt
dan allêên; ook vierkantech is meer in trek dan vierkant.

Typisch is de betekenis van gêêstech in: Eij is sóó gêêsteg in zen wèrrek, eij óórd
niks, as tie beezeg is.Het woord betekent hier "ijverig".

b. stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden.
De slot -n wordt niet uitgesproken: en aute Klaas, en zullevere dak, en nikkele orloo

zie, pepiere gèlt enz. Afwijkend zijn: en gaud orloozie, en gaut tientjie, en gaud muntjie.
Soms krijgt dit adjectief een paragogische t, terwijl dan de slot -n behouden

blijft: en glaazent óóch (ook: en glaazend óóch ), een glazen oog.
Het adjectief "fluwelen" luidt in het Gouds ferweelde. De Fluwelensingel heet

de Ferweelde Singel, een fluwelen jurk is en ferweelde jurrek.

c. andere afwijkingen van het Ned. zijn:
naakent (naakt), alzienent (alziend), boekende grutte (boekweitgrutten), bóórende

vol (boordevol), lossend oover en bal/ek lóópe, en mondelingz iksaame en iets onder
lings chereegeld èbbe.

d. dikwijls komen adjectieven in de verbogen vorm voor, waar dit in het A.B.N.
zelden of nooit plaats heeft. Gewoon is nog wel de verbogen superlatief in: dat
leikend me et bèste; eij sprong et fèrste; zeij schreev et móójste van allegaar. Minder
gewoon is al: zullie wèrreke et arste (het hardst) en in het A.B.N. ongewoon is:
keike die jongez iz arde lóópe.

Door dit laatste geval versterkt het dialect m.i. de mening, dat we hier van een
adjectief voor een werkwoord mogen spreken, een "bijwoord" met de valentie
van een bijvoeglijk naamwoord.

e. trappen van vergelijking.
Ze worden op dezelfde wijze gevormd als in het Ned. met dit verschil, dat het

Gouds veel vaker in de comparatief een epenthetische d invoegt: dunder, geelder,
bekrompender, bolder, volder e.d.

In sommige gevallen zouden we kunnen spreken van een dubbele comparatief
vorm: de comparatief krijgt nog eens het verlengstuk -der: beeterder, botterder, 
dojferder, dikkerder, brêêjerder. Deze vormen zijn vooral in gebruik na veul (veel). 
Eij is feu! dikkerder az die broer van mein; zein wèrrek is feut beeterder geworre. 

De adjectieven die in het Ned. onregelmatige trappen van vergelijking vertonen, 
hebben in het Gouds dezelfde onregelmatigheid. 

f. zelfstandig gebruik.
Soms heeft een substantivisch gebruikt adjectief een bijzondere betekenis. We

noemen hiervan:
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den arreme (het armbestuur, de diaconie), den auwe (pej. voor vader), et diepe (de 
diepe afdeling in het zwembad), dien dóóje (saaie kerel), dien dróóge (droogkomiek), 
den dunne (diarree), den eigeste (dezelfde), klare Genever), et lamme (de narigheid, 
ellende), en stille (rechercheur), et weije (de omgeving van Gouda, vooral het plas
sengebied van Reeuwijk en Sluipwijk). 

5. Het voornaamwoord (pronomen).

A. De persoonlijke voornaamwoorden (personalia).
a. 1ste pers. enk.

subjectsvorm: ik, bij grote nadruk ikke; de onbetoonde vormen zijn ek en k.
De vormen met nadruk worden alleen gebruikt, als de spreker zichzelf wil onder
scheiden van anderen: Ik bèn der geweest, eij niet.

objectsvorm: mein en men. Ook gebruikt na voorzetsels: Je zèl mein (men) tog
niet fergeete? Eij zee teuge mein, da tie et nied en deej. Da boek is Jan mein. Da
bleif fóór mein etsèllevde.

b. 2de pers. enk.
subjectsvormen: jeij, je, ie(j). De vorm jeij wordt in beklemtoonde positie ge

bruikt, je en ie(j) in onbeklemtoonde zin: Jeij a toch cheleik. Weez jeij nau maar
et weiste. Je gaa toch seeker wèl meej?

De vorm ie(j) wordt heel vaak gehoord achter de persoonsvorm, dus in gevallen
van inversie, en enclitisch achter voegwoorden: Zóó kom ie van de reegen in den
drup. Wannêêr kom ie nauw? Kom ie vóór ov naa kèrrekteit? Azzie nie meej en wil,
bleiv ie maar tuis. Wat èllep tat nauw ovvie naar zen vaader toegaat. Ook in zegswij
zen: In maart pak ie de èlleft an zen staart.

Ook in niet-geïnverteerde zinnen wordt ie als subject gebruikt: Je doed maar,
waar ie zin in èt. Weet je nog waar iej opcheauwe bèn?

Wanneer de uitspraak het niet toelaat ie te gebruiken, wordt dit vervangen
door je, b.v. na een persoonsvorm die op een vocaal eindigt door wegvallen van de
t: Mo je ze nauw èbbe ov niet? Nau mo je niet ferveelent weeze. Laa je nie fóór de
gèk auwe. Zie je niet wie of tad is? Gaa je meej naa de kèrremes?

objectsvormen:jau(w) (met nadruk),je en ie. Ze staan ook na voorzetsels: Ik
sèl jauw iz wat fertèlle. Kèn ik jauw in Uutrècht chezien èbbe? Èb ek je gistere nied
op te Mart sien lóópe? Ek èp et sèllev an jau gegeeve. Da sèl ek ie iz uiduije. Azzie
bleif treitere wor ek opsternaat op ie.

De beleefdheidsvorm u wordt in het echte Gouds niet gebruikt, meestal wordt
dan ie gebezigd: Juffrauw, èb ie nog mêêr wèrrek? De jongere generatie kent het
gebruik van u wel.

c. 3de pers. enk.
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1. manlijk. subjectsvormen: eij, ie(iej), tie (tiej), die (diej). De tussen haakjes
geplaatste vormen zijn afhankelijk van de volgende vocaal of consonant, de -j
dient nogal eens ter vulling van een hiaat. Na een stemloze consonant gebruikt
de dialectspreker tie, in andere gevallen die.

De vorm eij is die met de meeste nadruk; hij staat vaak in tegenstelling tot een
ander pers. vnw.: Jaa, ik sau dat nie doen, maar eij wèl. De andere vormen krijgen
zelden nadruk: Eij weet et bèst, maar ie wil et niet sègge. Eij keikt of tie zen /aaste
óórtie versnoept èt. Ik begreipt niet, waar die zen eige zóó druk oover maakt. Ek
weet nied of tiej êên of tweej daage bleift.



Vergelijk ook: eij glóóft et niet (hij gelooft het niet) met ie glóóft et niet (hij 
gelóóft het niet). 
objectsvormen: zein, èm en em. Zeer frequent is het gebruik van zein: Trèk ie 
van zein maar niks an. Op zein kè je bauwe. Ik sèl êêrst sein iz betaale. Dit zein is 
de vorm met de meeste nadruk, in sterkte staat het boven èm en de vorm em krijgt 
nooit klemtoon. Je mot oppasse mit em wordt eerder mit sein mo je oppasse dan 
je mot oppasse mit èm als men de persoon voor wie men moet oppassen, goed wil 
laten uitkomen. 
2. vrouwelijk; subjectsvormen zeij (met nadruk) en ze. Zeij staat weer vaak in
oppositie tot een andere persoon: Zeij kèn veul beeterder ontauwe as ter broer; ze
is onbeklemtoond: De buuvrau val nie meej, ze slaa ter kindere zóówat iederen
dach. Objectsvormen: aar, der; het eerste met, het tweede zonder klemtoon: Dat
mo je maar iz an aar vraage. Ik è der gistere noch chezien.

De pers. vnw. van de 3de pers. enk. manlijk en vrouwelijk worden ook gebruikt 
om er dieren mee aan te duiden. Daarbij wordt niet gelet op het biologisch ge
slacht, de Gouwenaar gebruikt het meest de manlijke aanduiding en vindt het heel 
gewoon om te zeggen: Ek sèl die kip iz op sen nèst sètte, eij iz broejs. 
3. onzijdig; subjectsvormen: et en t, objectsvormen et en em: Da kint is sóó ver
veelent, et (t) lóóp maar te zaaneke, strak èn daalek zèl ek et nog en pak ransel
geeve. Ik sèl perbêere ov ek et fóór ie kèn doen.

d. 1 ste pers. meervoud. 
subjectsvormen: weij, we en me; weij is weer de vorm met nadruk: Weij bènne 

ier al veul langer az jeij. De vormen we en me worden zonder onderscheid naast 
en door elkaar gebruikt: Azze we tuiz bènne, gaane me êêrst eete. Me zèlle nog 
wèl is sien, ovve we komme. In 't algemeen zal me iets vaker worden gebezigd dan we. 

Objectsvorm: ons, zowel in beklemtoonde als in onbeklemtoonde positie: Azzie 
dat wil weete, dan mo je dat nied an ons fraage, maar an zein. Dat boek kèn wel 
van onz weeze. 

e. 2de pers. meerv.
subjectsvorm en objectsvorm zijn gelijk, beide jullie: Jullie motte mein êirst èffe

èllepe èn dan zèl ik jullie straks èllepe. In beide gevallen wordt jullie met nadruk
gezegd; als objectsvorm zonder nadruk hoort men wel eens je: Azze jullie mein
èffe èllepe, dan gaan ek strakkiez mit je meej. De Gouwenaar prefereert echter de
vorm jullie.

f. 3de pers. meerv.
1. manlijk en vrouwelijk; subjects- en objectsvormen beide zullie en ullie (met
nadruk) en ze (zonder nadruk). (Z)ullie èbbe veul arder gewèrrekt az jullie. Ze
zègge dadde de nuuwe buure róómz bènne. Je mo tat maar iz an (z)ullie vraage.
Azze de jonges spreeke (groeten), neeme ze der pèt of Je mot oppasse vóór die luij
je kèn ze niet fertrauwe.

I.p.v. ze als objectsvorm wordt ook wel der gehoord.
2. onzijdig; subjects- en objectsvorm: ze. Waar è je de aarepels chedaan, èb ie
ze op de règbank cheleege? Ze motte noch cheschilt warre.

B. Bezittelijke voornaamwoorden (possessiva).
Deze voornaamwoorden tonen in het Gouds niet veel verschillen met het A.B.N.
In bijvoeglijk gebruik komen de volgende voor:

35 



a. 1ste pers. enk.; mein (met nadruk), men (zonder nadruk): Mein kindere doene
zóówies niet. Dat mo je is teuge me(n) moeder zègge.

b. 2de pers. enk.; jauw (met nadruk), je en ie (zonder nadruk): Is tat jauw boek, je
mo je boeke nie sóó laate slingere. Al gaa je op ie kop staan, ik doen et niet, ie kèn
en pak op ie dut èn dat kreige.

c. 3de pers. enk.; manlijk: zein en zen: Zein dochter èt ferkêêreng mil mein zoon. Eij
wil zen uis ferkóópe.

vrouwelijk: aar en der: Doch ie da je aar kint te pakke at? Die vrau verwaarlóós 
ter êêle uisauwe. 

onzijdig; worden personen bedoeld, dan zen of der al naar het geslacht: Da 
kint èt sen (der) antjie gebrant. Dat weiv lèt nied op ter kindere. 

Heeft het onzijdige possessivum betrekking op zaken en dieren dan luidt het 
zen: Dad arreme bêêst èt sen kop gestóóte. Dat uis èt sen interèst wèl opchebrocht. 

d. 1ste pers. meerv.; ons, onze: Az ek beij onze kindere bèn, is et nèt ov ek in onz eige
uiz bèn.

e. 2de pers. meerv.; jullie: Iz jullie uiz ook sóó reejóóreg as da fan ons? Doe jullie
kaakiez nau maar in t sakkie.

f. 3de pers. meerv.; der: De kindere van rèchtewóórdeg èbbe gêên onsag mêêr vóór der
auwers.

Een ander bez. vnw. van de 3de pers. meerv. is un (hun). Het wordt niet zo vaak
gebruikt; wil men de nadruk op het possessivum van deze persoon leggen, dan
zegt men derluij.

Niet dikwijls hoort men een oude Gouwenaar een zelfstandig gebruikt bezittelijk
vnw. bezigen. Inplaats van de mijne, het mijne enz. zegt hij die van mein, dat Jan mein 
enz.: Zein kindere bènne en paar jaar auwer az die van mein. Jauw uis sie ter êêl wad 
beeter uit as tat Jan zein. 

Ook hier geldt evenwel, dat de generatie van thans de vormen het mijne, de zijne 
enz. wel kent en gebruikt. 

C. Wederkerende voornaamwoorden (reflexiva).
Het Gouds kent niet de wederkerende voornaamwoorden zoals het Ned. die heeft;

het woord zich komt in het Gouds niet voor. De reflexiva zijn in dit dialect als volgt: 
Iste pers. enk: men eige, 2de pers. enk: je eige, 3de pers. enk: zen eige; meervoud: 

1ste pers.: onz eige, 2de pers.: jullie eige, 3de pers.: der eïge. Een wederkerend werk
woord wordt dus vervoegd als: ik schaamt men eige, jeij schaamt je eige, eij schaam 
sen eige, weij schaame onz eige,jullie schaame jullie eige, zeij schaame der eige. 

Het woord zelf wordt ook nog dikwijls weergegeven door eige: Dat is Jan der eige 
(dat is van haarzelf). Da chaad ui sen eige (dat gaat vanzelf). Dad doen ek uit men eige 
( dat doe ik uit mezelf). 

Als een nieuwere vorm in het dialect komt de laatste jaren wel het woord van
zèllevers ( vanzelf) voor. 

D. Wederkerig voornaamwoord.
Het Gouds kent alleen mekaar als wederkerig vnw.; sporadisch wordt mekander

gebruikt: Me motte mekaar goed begreipe, anders kènne me nied andele. 



E. Aanwijzende voornaamwoorden ( demonstrativa).
Als bijvoeglijk gebruikte demonstrativa kent het Gouds: deeze (oudere vorm,

maar nog wel in gebruik deuze), die(j), dit, dat, dut, zulleke, dezèllevde, etsèllevde, 
dèrregeleke (N.B. met toonloos geworden tweede syllabe van "gelijk") en zóó n. 

De eerste vijf zijn min of meer plaatsaanduidend, de andere houden een zeker 
element van vergelijking in. 

Al deze voornaamwoorden kunnen bijvoeglijk gebruikt worden; deeze, deuze, dit 
en dut wijzen vaak op iets dat zich niet al te ver van de spreker bevindt, die en dat 
worden voor personen en zaken op groter afstand gebruikt. 

Deeze en die worden geheel zelfstandig, als ze voorafgegaan worden door het 
lidwoord den (met n, ook in de nominatief). In plaats van den deeze wordt dan meestal 
den deuze gezegd en die wordt verlengd tot den dieje. 

Het demonstrativum die wordt soms tot diej. Dit hangt af van de volgende vocaal 
of consonant: diej auwe vènt en met sterke emfase: diej vènt is nie te vertrauwe. 

Wanneer dut voorkomt in een afhankelijke zin en betrekking heeft op een meer
voudig onderwerp, neemt het de verlengde vorm dutte aan: Ze zègge da dutte de 
bèste aarepelz bènne. 

Het in het A.B.N. gebruikte demonstrativum "gene", dat dient om iets aan te dui
den dat zich op tamelijk verwijderde afstand van de spreker bevindt, luidt in het 
Gouds gunne. Het wordt niet zoveel meer gebruikt, alleen in een bepaalde uitdrukking 
doet het nog opgeld. Wanneer iemand gesproken heeft over iets dat gunter (ginds) 
of gunterweit (ginds ver weg) is, zodat het moeilijk te bereiken valt, zegt de ander wel: 
"Jaa,jaa,gunne kant tut op." 

Dit is dan als grapje bedoeld; de letterlijke betekenis is "gindse kant dit op", d.w.z. 
"gindse kant, hierheen". Een contradictio in terminis, die het onbereikbaar zijn wil 
aangeven. Ook wanneer iemand niet wil zeggen waar hij precies woont, zegt hij wel: 
"Waar ik woont? Oo,gunne kant tut op". 

Het adjectiefgunse (gindse) heeftgunne in andere posities vervangen. 
Bij de behandeling van het lidwoord wezen we er al op, dat ook de accusatiefvorm 

dien van die in de nominatief wordt gebruikt. 
Zelfstandig gebruik met betekenisverdichting hebben we in de uitdrukking je dut 

èn je dat met de betekenis mieter, bliksem, pej. voor lichaam: Ik sè je en pak op ie 
dut èn dat cheeve, az ie nie maak tad ie wèchkomt. 

F. Vragende voornaamwoorden (interrogativa).
Deze voornaamwoorden zijn gelijk aan die in het Ned., nl. wie, wat wèlleke en

wa( t) fóór en. 
De genitief van wie is wie zen of wie der: Wie zen (der) boek sau dat kènne weeze? 
Het Gouds en het A.B.N. stemmen volkomen overeen in het gebruik der interro

gativa. 

G. Betrekkelijke voornaamwoorden (relativa)
Na een niet-onzijdig antecedent staat het betrekkelijk vnw. die(j): Kèn jeij die vènt

(vrauw) diej ier is komme woone? t Bènne allegaar /eugenz die tie vertèlt. Eij speul 
móój wêêr van de sènte die jeij em gegeeve èt. 

Staat het betrekkelijk vnw. die in een bijvoeglijke zin met een meervoudig onder
werp, dan krijgt het de verlengde vorm dieje; dat onderwerp kan ook die zelf zijn: 
Die mesienz dieje ze rèchtewóórdeg leevere, bènne niks waart. Paarde dieje de aaver 
verdiene, die kreige ze niet. Der bènne minse, dieje dat nog nied wee te. 

Hetzelfde geldt voor het op een onzijdig antecedent betrekking hebben relativum 

37 



dat: Dat uisie dadde ze de vóórege week chekocht èbbe, dat èbbe ze nauw alwéér verkocht. 
De genitieven wiens en wier worden in het Gouds omschreven met resp. die zen en 

die der: Die jonge die zen auwers chesturreve bènne, woond nau beij zen oome. Die 
vrauw die der kindere zóó dicht op mekaar verongelukt bènne, èbbe ze naar et siekuis 
chebracht. 

In het A.B.N. wordt na een voorzetsel het betrekkelijk vnw. wie gebruikt, als het 
antecedent een persoon is; het Gouds doet dit niet, het gebruikt in deze gevallen de
zelfde constructie als het Ned. bij onzijdig of zakelijk antecedent. Er volgt nl. een om
schrijving met waar, dikwijls gevolgd door of: t Iz en ordènteleke jonge, waar Jaantjie 
meej lóópt. Die nuuwe buurman waar ov ek ie van vertèld èt .... Die minse waar ie 
alteit sóóveul goes fan ondervonne èt ... Dad baantjie waar die zóó op chereekend at ... 

Dit waar neemt ook een verlengde vorm aan, als het onderwerp van de bijzin 
waarin het voorkomt, meervoudig is: Die minse, waare me alteit sóóveul goes van 
ondervonne èbbe ... 

Wordt het betrekkelijke woord gevolgd door of, dan wordt dit of verlengd tot ovve: 
Die nuuwe buurman, waar ovve me je van vertèld èbbe ... 

H. Bepalingaankondigende voornaamwoorden.
Deze treden altijd op als antecedent van een betrekkelijk voornaamwoord. De

vorm van het bep. aank. vnw. is in het Gouds langer dan in het Ned., het dialect 
kent de woorden degeenege, diegeenege en dacheenege, resp. corresponderend met 
degene, diegene en dat- of hetgene. 

De relativa die de voornaamwoorden begeleiden, zijn dezelfde als in het A.B.N. 
Enkele voorbeelden: Degeenege die dat chezècht èt, die liecht. Diegeenege dieje 

nog meej wille, motte der gauw beij weeze. Dacheegene wa je nauw bedoelt, begreip ek 
niet. Dacheenege watte ze oover den burregemeester vertèlle, mo je nied allegaar glóóve. 

In zeer veel gevallen worden bep. aank. vnw. mèt het betr. vnw. - evenals in het 
Ned. - vervangen door een betr. vnw. met ingesloten antecedent al of niet gevolgd 
door of: Wie(of) tat chezècht èt, die liecht. Wie (der) nog meej wille ... Wat je (wat 
ovvie) nauw bedoelt ... Watte ze oover den burregemeester vertèlle . .. 

I. Onbepaalde voornaamwoorden (indefinita).
Het voornaamwoord "men" wordt in het Gouds zelden of nooit gehoord. Steeds

wordt het pers. vnw. ze gebruikt, dat dan het karakter krijgt van een onbepaald 
voornaamwoord: Ze zègge da te buuvrauw naa t siekuis chebrocht is. 

De voornaamwoorden iemand, niemand, ieder, iedereen en menigeen luiden in 
het Gouds: iemant, niemant, ieder, iederéén en méénegéén. De eerste twee krijgen 
in de tweede syllabe een toonloze vocaal bij vlot spreken: iement en niement. Het 
Ned. "iets" is in het Gouds ietewat: Eij zied ietewat bleek. Dit voornaamwoord wordt 

zeer dikwijls vervangen door de synoniemen en beetjie, en ippie of en pietsie. Ned. 
niets is in het Gouds niks. Synoniemen, zeer graag gebruikt,zijn:géén bal en de balie 
nie(t) :Ag jo,je weet er niks{géen bal, de balie nie)fan. 

De andere onbep. vnw. zijn: wat, alles, één, géén en et: Èt ie nog wat chekocht in 
Rotterdam? Iz dat nauw alles wa je te vertèlle èt? Dat is ter één, die nie te vertrauwe is. 
Géén van de jongez wis ter van. Et gaa frieze. 

Het onbep. vnw. êêne wordt bijvoeglijk gebruikt in de betekenis een zekere: Der 
iz hier ééne Willemse komme woone. 
Opm. Ook het relativum wat dat terugslaat op een onbep. vnw. wordt verlengd als 

het staat in een bijzin met meervoudig onderwerp: Je kèn allez óóre watte de 
buure zègge. 



6. Het Telwoord (adjectivum numerale).

De hoofdtelwoorden vertonen weinig afwijkingen van de overeenkomstige tel
woorden in het A.B.N. Beneden 20 is er geen verschil. Het getal 7 heeft tweeërlei 
uitspraak, zeuve en zeeve, de laatste is de jongste. 

Van de tientallen 20 - 100 wijken sommige wel van het Ned. af en wel in de begin
consonant. Deze is verscherpt bij 40, 50, 60 en 70; bij 40 en 50 als het tiental geen deel 
uitmaakt van een samenstelling, bij 60 en 70 blijft de verscherpte consonant ook in 
de samenstellingen. De Gouwenaar zegt dus: 

fêêrtech naast vêêrtien en tweejenvêêrtech; feiftech naast veiftien en tweejenveiftech; 
sèstech en tweejensèstech naast zèstien; seuventech ( seeventech) en tweejenseuventech 
( tweejenseeventech) naast zeuventien ( zeeventien) . 

Deze verscherping is een gevolg van de oude vormen tsèstech, tseuventech enz. 
waarin de teen rest is van het oudsaksische ant (verzwakte vorm van hund = tiental), 
dat in deze taal vóór de telwoorden vanaf 70 werd geplaatst (antsibunta, antahtoda, 
antnichonte). Dit ant- verzwakte tot at-, dat weldra ook de klinker verloor; de t 
handhaafde zich het langst. De vormen tseeventig, tachtig en tnegentig werkten re
gressief in op 60, dat daardoor tsestig werd. De z van 70 en 60 werd op die manier 
stemloos tot s en bleef dit, ook toen de t verdwenen was. In verscheidene dialecten, 
ook in het Gouds, bleven de vormen met de voorgevoegde t lang bestaan. Oude 
Gouwenaars kan men nog wel tsèstech en tseuventech en zeer zeker tneegentech horen 
bezigen. Naast tachtech bleef, onder invloed van zeventig en negentig ook taggentech 
lang in gebruik. 

Naar analogie van de stemloos geworden z moet nu ook de v van vêêrtech, die 
zich daartoe gemakkelijk leende, verscherpt zijn. 

Het tellen van geldbedragen gebeurde heel vaak door het aantal stuivers te noemen 
dat het bedrag groot was; vooral bij lage geldbedragen hield men dat lang vol, op de 
markt hoort men het zelfs nu nog. Typisch is, dat het meestal een oneven aantal stui
vers betreft, vnl. 3, 7, 9, II, 13, 15 en 25. 

De verschillen met de rangtelwoorden in het A.B.N. zijn in hoofdzaak de volgende: 
l. de eerste vier rangtelwoorden heten êêrs, twees, dries of dèrs en viers, wanneer

men wil aangeven in welke volgorde men aan de beurt komt, b.v. in een winkel of 
bij een spel. Kinderen zeggen ook nu nog: Neej, ikke bèn êêrs èn dan bè jeij twees èn 
Kees iz dries( dèrs) èn Meriej is fiers. 

2. de rangtelwoorden zevende en negende hadden (en hebben) naast de vormen
zeevende en neegende een nevenvorm zeevenste en neegenste. - Neegende wordt ook 
wel tot neegede en dan dus ook tot neegeste. 

3. het onbepaalde rangtelwoord meest(e) is in het Gouds mêêst(e) of mêêrst(e).
In de laatste vorm is dus der van de comparatief aanwezig; deze blijft ook in samen
stellingen: mêêrsteteit, aldermêêrste. 

4. In bijzondere betekenis komt de superlatief lèst (laatst) voor, nl. in het gesub
stantiveerde verkleinwoord lèssie, dat we aantreffen in de uitdrukking lèssie speule, 
krijgertje spelen. 

De bedoeling is duidelijk: het kind dat het laatste tikje gekregen heeft, moet een 
ander zien te tikken. 

7. Het Bijwoord(adverbum).

Bij de beschrijving van het adjectief wezen we er al op, dat we niet alle woorden 
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die vroeger tot de bijwoorden werden gerekend tot deze groep blijven rekenen; de 
meeste zijn ondergebracht bij de adjectieven, die de bijvoeglijke naamwoorden + de 
vroegere bijwoorden met gelijke valentie als de bijvoeglijke naamwoorden omvatten. 
We beperken ons hier derhalve tot de eigenlijke adverbia en kunnen dienaangaande 
het volgende opmerken: 

De bijwoorden welke zijn samengesteld met daar als eerste lid hebben tweeërlei 
accent, al naar gelang het eerste lid al of niet beklemtoond is. We vinden derhalve 
naast elkaar daar' om en derom', daar' v66r en derv66r' enz. 

Bijzondere betekenis krijgt het bijwoord in: je ieremegunter en je ierendaar. Beide 
staan pej. voor lichaam: Ik sè je en pak op ie ieremegunter(je ierendaar) geeve. 

Het bijwoord dat dient om een richting of plaats aan te geven, neemt na de voor
zetsels van en naa( r) en verlengde vorm aan: achter het bijwoord komt de uitgang -e. 
Voorbeelden: Eij gong naa boovene èn toen viel die naa beneejene. Van boovene bont, 
van ondere stront (zegsw.). Eij weet van v66rene niet tat ie van achtere leeft. Dat lawaaj 
kwam van buitene. Toewe me naa binnene gonge, strookel ek oover den durrepel. De 
stof(het stof) zit allêêneg maar van buitene (aan de buitenkant). 

Uit deze voorbeelden blijkt dat de bijwoorden die op een n eindigen (die normaal 
niet wordt uitgesproken) in de verlengde vorm dezen in de uitspraak behouden. 

Het hierboven besproken verschijnsel is niet typisch Gouds; Overdiep constateerde 
het ook voor het dialect van Katwijk7). 

Bij de behandeling van het betrekkelijk voornaamwoord werd er al op gewezen, 
dat het bijwoordelijk deel van het voornaamwoordelijk bijwoord eenzelfde verlenging 
ondergaat, als het onderwerp van de bijzin waarin het voorkomt, meervoudig is. 

Terloops roerden we toen ook het gebruik van ofna dit bijwoord aan. Het W.N.T. 
merkt op, dat dit of gebruikt wordt na een vraagwoord ter aanduiding van een twijfel 
en zegt verder: "In de volkstaal oneigenlijk gebezigd achter de woorden waar, wat, 
wanneer, hoe enz. waar zij niet als vragende maar als betrekkelijk worden genomen 
en dus niet in verband staan met een woord dat een twijfel te kennen geeft of onder
stelt8). In het Gouds komt dit gebruik van of overvloedig voor, zowel in het eerste 
als in het tweede geval: Ik weet niet, oo ov ek et je vertèlle mot. Ik weet niet, waar 
ovve me an zèlle lande, wannêêr ovve ze komme, wat of tie gezècht èt. Ier kè je zien 
wannêêr of te b66t wèchchaat. Je mo maar iz leeze wat of tie schreift. Ze vrooge an me 
waar of ten burregemeester woont. Ik zè je èffe zègge, oo ov ek et weet. 

Ook het Katwijks kent dit verschijnse19). 

Een oud verschijnsel is de dubbele negatie. In ontkennende ondergeschikte zinnen 
kwam niet alleen het ontkennende bijwoord "niet" voor, maar ook een tweede ont
kenning, nl. "en" vóór de persoonsvorm, b.v. Azzie niet en doet wat ik ie zècht, dan 
zèlle me is keike, wat of ter bêûrt; Azzie niet op seij en gaat, za k ie en pak op ie salle
mander geeve. Oo kè je nau zègge, da tie meit nied en deucht. Ik weet niet wat ek èt, ov 
ek nau zeenewachteg bèn of tad ek nie choed en bèn. 

In later tijd, toen men er geen ontkenning meer in voelde, werd en (met toonloze 
vocaal) ook in bevestigende zinnen ingelast, misschien uit gevoel voor ritme: Azzie 
der in en valt, verzuip ie. Overdiep constateerde hetzelfde voor het Katwijkse dialect10). 

Een andere dubbele negatie, waardoor men eigenlijk zegt wat men niet bedoelt, 
is de volgende: Ik èt er niks chêên zin in. Gaa je visse, denk ter an,je kom nie sonder 
niks tuiz, 66r. Ik èt em nog n66j chêên kwaal chedaan. 
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8. Het Voegwoord(conjunctie).

A. Nevenschikkende voegwoorden.
Hierover is weinig op te merken; het Gouds kent dezelfde nevenschikkende voeg

woorden als het A.B.N. en gebruikt ze op dezelfde wijze. 
In enkele uitdrukkingen komt nog het oude ènde voor: Loop tog nie soo één ènde 

wéér. Je zach chéén verschil méér tusse lant ènde waater. Et iz om ènde beij en uur loope. 
Het voegwoord noch werd dikwijls weergegeven door of: Eij geef taal of teeken. 

Eij geev om Got of chebot. In later tijd werd in dergelijke uitdrukkingen het woord 
géén ingelast om de ontkenning beter te laten uitkomen: Eij geef chéén taal of teek en. 
Eij geev om géén Got of chebot. 

B. Onderschikkende voegwoorden.
Na een comparatief volgt in het Gouds niet het voegwoord dan maar as (als): Eij

is feu! grooter az jeij. Jauw mèz iz botterder as tat fan mein. Die pap iz dunder as tie 
van gistere. 

Alleen de onderschikkende voegwoorden vertonen een verlengde vorm bij een 
meervoudig onderwerp en persoonsvorm in de bijzin. Van Haeringen heeft reeds 
verondersteld "dat het niet gewaagd is aan te nemen dat (dit verschijnsel) van Oud
beierland tot Drechterland algemeen is"11). Het Gouds dialect kent het ook en het is 
er ook nu nog zeer frequent: Azze me uit school komme, gaane me éérst swèmme. 
Ik weet nog niet ovve men vaader èn men moeder ook meej komme. Je doe nèt azovve 
me staane te liege. Ik wau maar zègge, dadde ( datte) Jan èn Keez nie kènne komme. 
Ik weet bèst oo ovve ze oover mein dènke. Toewe me naaw uis chonge, kwamme we 
Willem teuge. De jongez bènne veul ondeugender azze ze op straat loópe, as latte ze op 
school zitte. Je begreip niet, waare ze et chèlt fandaan aale. Nauwe ze grood bènne, 
kènne ze meejwèrreke. 

Uit deze voorbeelden blijkt weer dat niet het eigenlijke verbindingswoord maar 
of de verlengde vorm aanneemt ("congrueert", Van Haeringen) als dit achter het 
verbindingswoord wordt gevoegd. 

9. Het Voorzetsel (prepositie).

In het voorgaande wezen we er al op, dat na enkele voorzetsels in bepaalde gevallen
nog naamvalsvormen optreden (zie bij het Zelfstandig naamwoord) en dat bijwoorden 
een verlengingsuitgang -e kunnen aannemen. 

Vermelding verdient nog het gebruik van voorzetsels in verband met aardrijks
kundige of woonplaatsaanduidingen. In aanmerking hiervoor komen de voorzetsels 
open in. 

Voor plaatsen buiten de stad wordt meestal het voorzetsel op gebruikt: Eij wèrrekt 
op Aastert. Eij woond op Móórt. Op Eekendurrep kè je goet komfóóje. 

Voor straatnamen wordt op geplaatst als het een plein, een hoofdstraat, een straat 
langs een water, of een nog niet al te lang geleden gedempt water betreft. Zo krijgen 
we: op te Mart, op te Kleiwèch (hoofdstraat), op te Nuuwe Aave (gedempt), op te 
Turrevmart (water), op te Gauwe (water). 

Andere straatnamen krijgen het voorzetsel in: in de Keizerstraat, in de Bozwèch, 
in de Héérestraat, in de Groendal enz. 

Dit principe wordt ook gevolgd voor later aangelegde straten: in de J. P. Heije
straat, op te Martenssingel, op te Bosboom Toussaintkaa, op te Koonengin Wi/lemiena
wèch (hoofdstraat). 
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Het verschil tussen in de Kattesingel (het water) en op te Kattesingel (de straat) is 
zonder meer duidelijk. 

De Peperstraat (langs water) maakt een uitzondering; daarvoor zegt men zowel 
in de Peeperstraat als op te Peeperstraat. 

In de woordenlijst geven we het gebruik van in en op aan, door in- of op- achter 
de straatnaam te plaatsen. 

10. Het Tussenwerpsel (interjectie).

De meest gehoorde interjecties zijn waar, oor en i, die aan het eind van een zin staan.
Het eerste wordt gebruikt in gevallen, waarin men in het A.B.N. "nietwaar" hoort

bezigen. Ook in het Gouds wordt waar wel voorafgegaan door nie. Deze interjectie 
sluit altijd een vraag af, b.v. Èn daar auwe me onz dan allegaar an, waar? Daar bènne 
me et allegaar tog meej êênz, ( nie) waar? 

Het woord waar vraagt dus om bevestiging van wat in het voorgaande werd ge
vraagd of om instemming met een geopperd plan. De laatste decennia heeft waar in 
Gouda veel terrein verloren, de jongere generatie gebruikt het maar zelden meer. 

Het tussenwerpsel i (Ned. hè) heeft dezelfde functie als waar. Nau da sèlle me dan 
maar doen, i? Èn dan gaa jeij mit mein meej, i? Da chlóóv jeij tog wèl van mein, i? 

De interjectie óór heeft de bedoeling te beklemtonen wat in de voorafgaande zin 
is geopperd. Zij houdt derhalve een bevestiging, versterking in van wat men juist 
heeft beweerd, of een aansporing voor de hoorder om te doen wat de spreker wenst: 
Neej, da kè je zein nied andoen, óór. Nau mo je beslist komme, óór. Jaa, dat mo je 
doen,óór. 

Veelvuldig is het gebruik van de interjecties jaa en nau aan het begin van een zin: 
Jaa, minz, we bènne iederen dach mil sen tiene. Jaa, jeij zèg nau wèl, da scheel maar 
en stuiver, maar iedere stuiver is ter êên. Jaa, da kè je wèl zègge, maar daz maar kwats. 
Nau, me zèlle der nau maar meej staake. Nau, dat waz ie fertuin, da tie diender jau nie 
sach. Nauw, è maar nie sóó n kaale kak. 

Heel dikwijls begint de Gouwenaar zijn zinnen met zèch; het dient om de aandacht 
van de aangesprokene op de spreker te vestigen: Zèg Jan, reiv jeij de paaje iz an. 
Zèch, den dokter iz iernaast beij de buurman, zau der êên ziek weeze? 

Een oude interjectie is /eist; de betekenis is: toe maar, hou vast. Het was een aan
sporing tegen trekhonden om vol te houden: Feist, Bèlloo, me motte teuge den deik op I 

Typisch Gouds was keik, de roep van de arbeiders die bezig waren kaas te verladen. 
Zij vormden een rij en wierpen elkaar de kazen toe. Kon een werkman door de een 
of andere oorzaak een kaas niet opvangen, dan riep men keik ! Met deze roep waar
schuwde men ervoor, dat de volgende kaas niet kon worden opgegooid. 

Goed gesorteerd is de Gouwenaar ook in zijn basterdvloeken. Een kleine bloem
lezing moge volgen: aajakkes, gevarieerd met aajasses, arre jakkes, arrejasses, jasses; 
drommels, bliksems, soodemieter, jeechiemeine, wat aagel, wa blikslaager, wat maan
dach, wat donderdach, wèl ieremegunter, verdoórie, verrèk. 

II. Het Werkwoord(verbum).

Bij de behandeling der werkwoorden sluiten wij ons, wat de indeling betreft aan
bij Prof. Van den Berg en spreken van niet-klankwisselende (voorheen: zwakke), 
klankwisselende (voorheen: sterke) en onregelmatige werkwoorden12). 

In het Gouds wordt de slot -n van de infinitief niet uitgesproken; een uitzondering 
hierop vormen de werkwoorden doen,gaan, slaan, staan en zien. 
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De vervoeging van het werkwoord verschilt op enkele punten van de vervoeging 
in het A.B.N. We willen hierop wat nader ingaan. De persoonsvorm van de 1ste pers. 
enk. o.t.t. gaat uit op t en is gelijk aan die van de 2de en 3de pers. Zeer duidelijk is 
deze t waar te nemen als de persoonsvorm aan het eind van een zin staat, of in een 
zin voor een adempauze, b.v. voor een komma. 

Voorbeelden: Dènkie dad ek liecht? Vin ie t choet, tad ek da boek mee naaw uiz 
neemt? Je dènk seeker dad ek dat nie durreft ! Az ek liecht, dan lieg ek in kemissie. 

Ook wanneer het op de persoonsvorm volgende woord met een vocaal of toonloze 
e begint, is de t duidelijk hoorbaar: Ik klaart et allêêneg wèl. Ik smêêrt em. Ik èt et 
sèllef chemaakt. Ik vraacht ommers niks. 

Het bovenstaande geldt niet alleen voor de 1ste persoon, maar ook voor de 2de 
en 3de pers. enk. o.t.t. 

Niet altijd evenwel wordt in het gesprek deze t gehoord, aangezien die dikwijls 
wordt geassimileerd door omringende consonanten, of doordat de Gouwenaar vlug 
en "slordig" spreekt. Het gevolg hiervan is dikwijls, dat deze t wordt weggelaten in 
gevallen waar men dit niet zou verwachten en waarvoor men geen of maar moeilijk 
een verklaring kan vinden, b.v. als de t wordt weggelaten voor een vocaal in een geval 
als: Jeij smak alteit je rommel maar nêêr. Waarneming van verscheidene gevallen van 
deze aard leidden tot de conclusie, dat we de oorzaak hier moeten zoeken in de articu
latieplaatsen van de k en de a. Deze liggen dicht bij elkaar en uit een soort gemak
zucht wordt dan de t, met een veel verder weg liggende articulatieplaats, weggelaten. 

Opgemerkt moet worden, dat de dialectsprekende Gouwenaars niet allen gelijk 
omgaan met de vervoeging der werkwoorden. Zeer veel hangt af van de situatie 
waarin zij verkeren, van hun gemoedsgesteldheid en van de persoon tegen wie zij 
spreken. 

Duidelijk is, dat de t achter de stam wordt weggelaten, als er een woord op volgt 
dat met een t begint (totale assimilatie). Volgt er een j, dan zal de t ook meestal niet 
worden uitgesproken, vooral niet als het pronomen je op de persoonsvorm volgt. 
We hebben dan nl. dezelfde situatie als bij verkleinwoorden en bij de behandeling 
daarvan zagen we ook dat in zo'n geval de t uitvalt. Voorbeeld: wast je inje wast je 
klinkt als kastje. Het vkw. kastje luidt in het Gouds kassie, op dezelfde wijze zegt 
men nu in dit dialect je was ie eige. Een uitzondering hierop is, dat bij het werkwoord 
de voor de t staande stemloze consonant niet altijd scherp blijft, b.v. je oev ie eige nie 
te schaame. 

Wanneer derhalve in een gedrukte dialect-tekst de t als uitgang van de persoons
vormen in de o.t.t. enk. ontbreekt, mogen we niet concluderen, dat die persoons
vormen geen uitgang t aannemen. Integendeel, normaal is stam + t. Bij ontbreken 
zijn er factoren in het geding als assimilatie, articulatieplaats, gemakzucht, slordigheid, 
gemoedsgesteldheid van de spreker enz. Het zou een studie apart eisen en een uit
gebreid werkmateriaal zou aanwezig moeten zijn, om algemeen geldende regels hier
voor op te stellen, zo deze al te vinden zouden zijn! 

Op de bovengenoemde regel: stam + t in de 3 personen van de o.t.t. enk. maken 
- evenals in het A.B.N. - de preterito presentia kanne of kènne, magge, zalle of zèlle
en ook het werkwoord wille een uitzondering. Hier ontbreekt de t bij deze persoons
vormen.

Eindigt de stam op een m, dan wordt vaak een p ingelast (weer een kwestie van 
articulatieplaats) en de t weggelaten: Ik neemp an da Chèrret ook noch komp. 

Eigenaardig is, dat de volgende consonant, zo die daarvoor in aanmerking komt, 
toch stemloos wordt, als de t van de werkwoordsvorm niet wordt uitgesproken, b.v. 
Eij slaa sen vrauw bekant iederen dach. Eij laa sen eige niks weiz maake. Eij mo seeker 
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nog eete. Met opzet kiezen we voorbeelden, waarbij de stam na weglating van de t 
op een klinker eindigt, omdat men in gevallen als: Eij lóop seeker al en uur te wachte 
nog aan invloed van dep op de z zou kunnen denken. 

Na wat in het bovenstaande is opgemerkt, zal het ook duidelijk zijn, dat de t van 
de persoonsvorm ook stemhebbend kan worden. Alweer is hier geen uniformiteit, 
men hoort naast elkaar: eij kom ook en eij komd ook. 

N.B. Ofschoon deze opmerkingen in hoofdzaak de klankleer betreffen, meenden wij ze toch 
hier te moeten plaatsen, omdat wij er met nadruk op wilden wijzen, dat het niet hoorbaar 
zijn of het niet uitgesproken worden van de persoonsvormuitgang in geen geval wil 
zeggen, dat de o.t.t. enk. in het Gouds geen uitgang t zou krijgen. 

Wanneer de pers. vnw. van de Iste en 2de pers. enk. achter de persoonsvorm staan, 
laat deze de t vallen en wordt hij dus alleen gevormd door de stam. 

Werkwoorden zoals brande, waarvan de stam (in het Ned.) eindigt op -nd verliezen 
schijnbaar in de vervoeging deze d. Voorbeeld: Eij bran sen eige. De verklaring is 
niet moeilijk. De stam eindigt voor het gehoor op een t en deze wordt op de gewone 
wijze door de volgende s geassimileerd. 

De werkwoordsvormen van de 3 personen o.t.t. meerv. zijn gelijk aan de infinitief. 
De combinatiendin werkwoorden alsbrande,binde, winde e.d. wordtdaarbij dikwijls totnn. 

De onvoltooid verleden tijd. 
Deze geeft weinig problemen. Betreffende de klankwisselende werkwoorden dient 

te worden opgemerkt, dat het Gouds alleen werkwoorden kent met 2 en 3 stammen. 
De klinker in de 3de categorie is nl. gelijk aan die uit de 2de. Voor voorbeelden ver
wijzen we naar de hierachter opgenomen lijst van klankwisselende werkwoorden. 

Na wat hierboven over binde - binne is opgemerkt, zal het niet bevreemden, dat we 
in de o.v.t. kunnen horen: Eij bon et pakkie op sen fiets. Jeij won ie eige veul te veul op. 

Een andere verklaring hoorden we van een Gouwenaar die erover had nagedacht: 
"Je zèch tog ook niet: eij droocht (droegt) et pakkie?" Duidelijk is dat de klànk t door 
hem gehoord werd als een uitgang zoals in de o.t.t., die in de o.v.t. immers niet mocht 
voorkomen. 

Het voltooid deelwoord beginnend met ge- verliest meestal de e, als er een klinker 
volgt: geat wordt gat (gehad), geaajt wordt gaajt (geaaid of gehaaid), geoort wordt 
goortenz. 

Het voltooid deelwoord vangeloove, gloove is geglooft. 

De gebiedende wijs enkelvoud gaat uit op een t als de welluidendheid of hiaatvulling 
dat wensen: Doed alle kaakiez maar in t sakkie, Jantjie. 

Soms kan deze imperatief worden verlengd, b.v. Keike die jongez is arde l66pe. 
Dit gebeurt alleen als er een meervoudig woord op volgt, zoals hier die jonges. Het 
lijdt geen twijfel, dat de verlenging door een gedachte aan meervoud is tot stand ge
komen. 

Evenals de Gouwenaar bij het adjectief een langere vorm verkiest boven de korte, 
prefereert hij ook een met ver- afgeleide vorm van een werkwoord boven dit werk
woord als de betekenis dezelfde blijft. Hij geeft dus de voorkeur aan verajferentêêre 
en verbamboezêêre boven afferentêêre en bamboezêêre. 

De met ver- afgeleide vormen doen dikwijls aan contaminatievormen denken. 
De wederkerende werkwoorden - zowel de noodzakelijk als de incidenteel weder

kerende - worden niet met "zich" gevormd, maar met zen eige. Zich wassen is dus 
zen eige wasse, zich vergissen is zen eige vergisse. We merkten al eerder op, dat het 
woord "zich" in het Gouds niet voorkomt. 
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Tenslotte volgt een lijst van klankwisselende en van onregelmatige werkwoorden 
en een overzicht van de vervoeging van enkele "bijzondere" werkwoorden. 

Klankwisselende werkwoorden. 

1. ei (Ned. ij)- ee-ee-ee
Voorbeeld: bezweike-bezweek-bezweeke-bezweeke.
Op dezelfde wijze worden vervoegd: beite, bezweike, bleike, bleive, breije, dreige,

dreive, eise (hijsen), gleije, greipe, keike, keive, kneipe, kreige, kreise, kreite, leije 
(leiden en lijden), meije, preize ( = loven), reige, reije, reike, reize (rijzen en reizen), 
scheije, scheine, scheite, schreive, sleipe, sleite, smeite, sneije, speite, spleite, spreije 
steige, steive (in 2 betekenissen), streije, streike, verdweine, verweite, vreije, vreive, 
weike, weite, weize, zweige. 
Opm. dreige wordt ook zwak vervoegd: dreige, dreigde, gedreicht. Het volt. dw. van 

reike is ookgereikt. 

2. ie-oo(óó)-oo(óó)-oo( óó).
Voorbeelden: bedriege - bedrooch - bedrooge - bedrooge.

bieje - bóój-bóóje-gebóóje. 
Dezelfde vervoeging hebben: bedriege, biede, geniete, giete, liege, schiete, verlieze, 

vliege, vliete, vrieze. 
Bij verlieze en vrieze treedt z-r-wisseling op in de o.v.t. en in het volt. dw. 

3. ui-00-00-00. 

Voorbeeld: buige - booch - booge - gebooge. 
Op dezelfde wijze geschiedt de vervoeging van: buige, druipe, duike, jluite, kluive, 

kruipe, pluize, ruike, ruile, schuile, schuive, sluipe, sluite, snuite, snuive, spuige, spuite, 
stuive, zuige, zuipe. 

4 ee-oo(óó)-oo(óó)-oo(óó). 
Voorbeelden: weege - wooch - wooge-gewooge; zwêêre - zwóór- zwóóre - gezwóóre. 
Op dezelfde wijze: beveele, breeke, steeke, stee Ie, weege, zwêêre (in 2 betekenissen). 

Opm. breeke, steele en steeke worden ook vervoegd meta in de o.v.t. 

5. i-0-0-0. 

Voorbeeld: beginne - begon - begonne - begonne. 
Zo worden ook vervoegd: beginne, hinde, blinke, dringe, drinke, dwinge, glimme, 

klimme, klinke, krimpe, schinke, schrikke, slinke, spinne, springe, stinke, vers/inde, 
verzinne, vinde, vringe, winde, winne, zinge, zinke. 

6. e-0-0-0. 

Voorbeeld: bèrrege - borrech - borrege - geborrege. 
Op dezelfde wijze worden vervoegd: bèrrege, dèlleve, èllepe, gèlde (ook gèlle), 

kèrreve, mèlleke, mèrrekte, schèlde, schènde, smèlte, trèffe, trèkke, vèchte, vlèchte, 
zwèlle, zwèllege, zwèmme. 
Opm. de o.v.t. van èllepe (helpen) is ook ielep, die van mèlleke is ook mèllekte. 

Het Ned. "zenden" dat tot deze reeks behoort is in het Gouds stuure. 

Van de volgende werkwoorden is de stamklinker van de infinitief gelijk aan die 
van het voltooid deelwoord: 
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7. draage-droech-droege-gedraage. Zo ookgraave en vaare.
8. va/Ze - viel - viele - gevalle.
9. blaaze-blies-blieze-geblaaze. Zo ook slaape.

1 o. lóópe - liep - liepe - gelóópe.
11. worde, worre-wier-wiere-geworde,geworre.
12. komme-kwam-kwamme-gekomme.
13. auwe-iel- ielde-geauwe (houden).
14. bedurreve - bedorref - bedorreve - bedurreve (bederven). Zo ook urreve, dat

evenwel ook een o.v.t. urrevde heeft.
15. eete-at- atte - gegeete. Zo gaan ook:geneeze, leeze, meete, vergeete, vreete.

De volgende werkwoorden die twee vormen van vervoeging vertonen, hebben ook
twee stamklinkers: 
16. vraage - vrooch/vroech - vrooge/vroege - gevrooge/gevroege. Ook gevraacht.
17. jaage - jooch!joech -jooge/joege - gejooge.
18. roepe- roop/riep- roope/riepe-geroope/geroepe.
19. ange - ong/ing-onge/inge - geonge/geange. Zo ook vange.
20. barste - borst-borste - geborste/gebarste.
21. waaje-woej-woeje-gewoeje. Ook volt. dw.gewaait.

Werkwoorden met drie stammen:
22. ee-a-oo.

Voorbeeld: neeme - nam - namme - genoome. Zo gaan ook: beveele, breeke, spreeke,
steeke, steele. 

23. zilte - zat-zatte - gezeete.
24. schèppe - schiep-schiepe - geschaape. De o.v.t. is ook schèpte.
25. stèrreve - stieref-stiereve - gestorreve.

Ouder is: sturreve - sturref-sturreve - gesturreve.

Onregelmatige werkwoorden. 

1. Gemengde vervoeging:
bakke bakte 
barste barstte 
bidde bidde 
danse danste 
iete iette 
lache lachte 
stóóte stóóte 

bereije bereej (bereijde) 
bereike bereek 
bevreije bevreej 
duikele dookel (duikelde) 
struikele strookel 
tweifele twee/el 
vauwe vauwde 
waaje woej 
wasse waste 

2. Klinker en medeklinker veranderen:
brènge bracht

gebakke. 
gebarste. 
gebeeje. 
gedanse ( ook gedanst). 
gelete (heten). 
gelache. 
gestóóte. 

bereijt. 
bereikt. 
bevreit. 
geduikelt. 
gestruikelt. 
getweifelt. 
gevauwe. 
gewaajt. 
gewasse. 

gebracht. 



dènke 
kóópe 
zoeke 

docht 
kocht 
zocht 

Vervoeging van enkele bijzondere werkwoorden. 

I. Èbbe (hebben).
o.t.t. enk. 1.2.3.èp(èb),èt(èd),è 

mv. 1.2.3.èbbe(soms:èdde)
o.v.t. enk. I. 2. 3. at(ad),a

mv. I. 2. 3. adde
volt. dw. geat,gat. 

2. Weeze (zijn).
o.t.t. enk. I. bèn 2. bèn 3. is 

mv. I. 2. 3. bènne
o.v.t. enk. I. 2. 3. was

mv. I. 2. 3. wazze
volt. dw. geweest. 
Opm. 1. de infinitief zein komt in het Gouds niet voor. 

2. Een nieuwere vorm is o.t.t. mv. me (we) zeine tuis.

gedocht. 
gekocht. 
gezocht. 

Daarin volgt zein de vervoeging van doen,gaan, staan en zien.

3. De werkwoorden doen,gaan, slaan, staan en zien.
o.t.t. enk. I. 2. 3. doet gaat slaat staat ziet 

mv. I. 2. 3. doene gaane slaane staane ziene 
o.v.t. enk. I. 2. 3. deej gong slooch/sloech sting/stong zach 

mv. I. 2. 3. deeje gonge slooge/sloege stinge/stonge zagge 
volt. dw. gedaan gegaan geslooge/geslaage gestaan gezien 
Opm. 1. Van deze werkwoorden wordt de o.t.t. meerv. gevormd door een e achter de 

infinitief te voegen. 
2. Voor deze vijf werkwoorden geldt dat de persoonsvorm van de 1ste persoon enk.
niet gelijk is aan die van de 2de en 3de pers. enk. als het pers. vnw. achter de per
soonsvorm staat. In de 1ste pers. is dan de persoonsvorm gelijk aan de infinitief, de
2de en 3de pers. volgen de normale vervoeging, dus: doen ik, doe jeij, doet eij; gaan ik,
gaajeij,gaat eij; slaan ik, slaajeij, slaat eij; staan ik, staajeij, staat eij; zien ik, zie jeij, 
ziet eij. 

4. Het werkwoord laate Oaten).
o.t.t. enk. I. 2. 3. laan 

mv. I. 2. 3. laane
o.v.t. enk. I. 2. 3. liet

mv. I. 2. 3. liete
volt. dw. gelaate. 
Opm. Laate wordt in de o.t.t. vervoegd alsof de infinitief laan was, dus als de werkwoorden 

doen, gaan, slaan, staan en zien. Dit geldt ook voor de geinverteerde vorm: laan ik, 
laa jeij, laat eij. 

5. Het werkwoord leikene (lijken).
o.t.t. enk. I. 2. 3. leikent 

mv. I. 2. 3. leikene

47 



o.v.t. enk. I. 2. 3. leeken 
mv. I. 2. 3. leekene

volt. dw. geleekene. 
Opm. Duidelijk heeft het Gouds hier de oude infinitief /eikene (mnl. likenen) 

6. De preterito presentia.
a. Deuge (deugen).

Dit werkwoord wordt in het Gouds nog niet altijd zwak vervoegd, naast het
volt. dw. gedeucht wordt nog heel dikwijls de vorm gedeuge gebezigd: Diej
vènt è nog nóójt chedeuge.

b. Durreve(durven).
o.t.t. enk. I. 2. 3. durreft 

mv. I. 2. 3. durreve
o.v.t. enk. I. 2. 3. dors

mv. I. 2. 3. dorse
volt. dw. gedurreve. 

c. Kanne, kènne (kunnen en kennen).
o.t.t. enk. 1. 2. 3. kan, kèn 

mv. I. 2. 3. kanne, kènne
o.v.t. enk. 1. 2. 3. kon

mv. I. 2. 3. konne
volt. dw. gekanne,gekènne. 

Opm. Het Gouds kent maar één werkwoord nl. kanne of kènne voor de A.B.N.-werkwoor
den kunnen en kennen. Het is de Gouwenaar beslist onmogelijk deze twee werk
woorden uit elkaar te houden, de vormen zijn voor hem gelijkwaardig en hij ge
bruikt ze dan ook willekeurig door elkaar. Voorbeelden: Ik kan men lèz niet. Ik kon 
Jan al toe die nog maar en klein vèntjie was. Ik kan jauw al lang. Da kèn ik nied doen. 
Het niet-klankwisselende werkwoord "kennen" bestaat dus niet in het Gouds; het 
jongere geslacht gebruikt wel het volt.dw.gekènt. 

d. Magge (mogen).
o.t.t. enk. 1. 2. 3. mach 

mv. 1. 2. 3. magge
o.v.t. enk. I. 2. 3. moch

mv. I. 2. 3. mogge
volt. dw. gemagge 

e. Motte (moeten).
o.t.t. enk. I. 2. 3. mot 

mv. I. 2. 3. motte
o.v.t. enk. I. 2. 3. mos

mv. 1.2.3.mozze,mosse
volt. dw. gemotte. 

f. Weete (weten).
o.t.t. enk. I. 2. 3. weet 

mv. I. 2. 3. weete
o.v.t. enk. I. 2. 3. wis

mv. I. 2. 3. wisse
volt. dw. geweete. 



g. Zalle, zèlle (zullen).
o.t.t. enk. 1. 2. 3. zal, zèl 

mv. I. 2. 3. zalle, zèlle
o.v.t. enk. I. 2. 3. zauw

mv. I. 2. 3. zauwe
volt. dw. gezalle,gezèlle. 

Opm. 1. De vormen zal, zèl, zalle en zèlle worden geheel willekeurig door elkaar gebruikt. 
2. Het volt.dw. wordt zeer weinig gebruikt.

7. Het werkwoord wille (willen).
o.t.t. enk. 1. 2. 3. wil 

mv. 1. 2. 3. wille
o.v.t. enk. 1. 2. 3. wauw

mv. I. 2. 3. wauwe
volt. dw. gewille>gewilt. 

8. Het werkwoord lègge (liggen en leggen).
o.t.t. enk. 1. 2. 3. lècht; 2. en 3. ook feit 

mv. 1. 2. 3. lègge
o.v.t. enk. I. 2. 3. leej, lach

mv. I. 2. 3. leeje, lagge
volt. dw. geleit,geleege. 

Opm. Het Gouds kent niet het verschil tussen het klankwisselende intr. werkwoord "liggen" 
en het niet-klankwisselende trans. werkwoord "leggen". Wel zijn er in het algemeen 
twee vormen in de tijden, maar die worden door elkaar gebruikt; het foutieve ge
bruik wordt niet gevoeld. 
Voorbeelden: Zèch, èb jeij men boek somz wèchcheleege? Ik lag et ier nêêr en strak
kiez lag et er noch. Ag jo, lèg nied oover da boek te zaaneke. 

1) Schönfelds Historische Grammatica van het Nederlands verzorgd door Prof. Dr. A. van
Loey. Zevende druk, Zutphen, 1964, § 179. Verder aangehaald als: Schönfeld.

2) Schönfeld, § 166.
3) Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, achtste druk, 's-Gravenhage, 1961.

Verder aangehaald als: Van Dale.
4) Van Dale, op kaligheid en nettigheid.
5) G. S. Overdiep, De Volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen, 1940, blz.108-110.

Verder aangehaald als: Overdiep, Volkstaal.
6) C. B. van Haeringen, Naamvallen bij eigennamen van personen en bij verwantschapsnamen.

Bundel Neerlandica, Den Haag, 1949, blz. 209-222.
7) G. S. Overdiep, Woordenboek van de Volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen, 1949,

op bóve.
8) Woordenboek der Nederlandse Taal (W.N.T.) deel X, kolom 75.
9) Overdiep, Volkstaal, blz. 229.

10) Overdiep, Volkstaal, blz. 205.
11) C. B. van Haeringen, Congruerende Voegwoorden. Neerlandica, blz. 251.
12) Dr. B. van den Berg, Beknopte Nederlandse Spraakkunst voor v.h.m.o. en kweekschool,

vierde druk, Den Haag, 1964, § 113.
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IV 

ALFABETISCHE WOORDENLIJST 





AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WOORDENLIJST 

Voor tekens en afkortingen raadplege men de Inleiding, 1-3. Bovendien vestigen wij 
de aandacht op het volgende: 
I. Het accent van een Gouds woord wordt alleen aangegeven, als dit anders ligt dan

in het Nederlands.
2. gebr. tussen twee vormen van een woord geeft aan, dat de volgende vorm de ge

bruikelijkste is, bijv. aader, gebr. aar.
3. (oud) staat achter woorden die reeds vóór de eerste wereldoorlog weinig werden

gebruikt en alleen nog maar door oudere mensen werden gebezigd.
4. (veroud.) duidt woorden aan, die vóór de eerste wereldoorlog zeer algemeen werden

gebruikt, doch daarna snel in onbruik raakten.
5. (nieuw) geeft woorden aan, die pas omstreeks de eerste wereldoorlog algemeen

zijn geworden.
6. Het meervoud der zelfstandige naamwoorden is meestal alleen aangegeven, waar

het een bijzondere vorm heeft.
7. /b, /d, /g, /v of /z achter woorden die resp. eindigen op de klanken p, t, ch, f of s,

betekent dat de toonloze eindmedeklinker vóór een volgende klinker, tweeklank
of een der consonanten 1, m, n, r,j of ng stemhebbend wordt. Voorbeeld: aardech/g,
aardech kint, aardeg meisie; lief/v, ze is lief, ze iz liev ook.

Bij de t heeft deze verandering gewoonlijk alleen plaats voor een klinker of
tweeklank. We geven dit als volgt aan: /d(voc.) Voorbeeld: eilant/d(voc.), zie je
et eiland a/?naast me zèlle naa dat eilant motte.

Op deze regels maken het meervoud of de verbogen vorm soms een uitzondering.
Dit geven we als volgt aan: kaus/z, mv. kause; vèrs/z, verb. vèrse. Jz je kauz of?
Kè je me en kauz lêêne? Waar bènne je kause? k Weet nied of tie viz wèl vèrz is.
Je mo me vèrse vis cheeve.
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A 

aa,ha. 
aabeeseej, abc. 
aabuis, ebuis, abuis. 
Aacbse Pöörecbie, in et-, het Haagse Poort
je. Volksnaam voor een zijstraatje aan de 
oostzijde van de Kleiweg. De huizen worden 
niet meer bewoond en het straatje is voor 
het openbaar verkeer gesloten.1). 

aaddraagent/d (voc.), haatdragend. 
aadel, adel. Zegsw. Ik bèn ook fan aadel, ik 
èd ook en kont uit twee stukke. (Spr. en 
Zegsw. 413). 

aader, mv. aaders, ader; gebr. aar; mv. aare. 
aaderlaate, aderlaten. 
aadrès/z, edrès, mv. aadrèsse, adres. 
aagedis, hagedis. 
aagel, den -, hagel. Wat aagel, bastaard-
vloek. 

aagelbuij, hagelbui. 
aagele, hagelen. 
aagelstêên, hagelsteen. 
aagelwit, hagelwit. 
aagènt, egènt, den -, agent; gebr. zijn de 
synoniemen diender, pliesie, pliesiegènt, 
smêêres. 

1. aaj, aai; vkw. aajchie.
2. aaj, haai.
aajakkes, aajasses, ajakkes, ajasses; syn.

arrejakkes, arrejasses, jasses. (Bastaard
vloeken als uitingen van afkeer of walging).

aajbaaj, heibei (en weiv, dad ooveral de baaz
wil speule èn en èrrege gróóte mond èt).

aaje, aaien; ovt. aajde; volt.dw. geaajt of
gaajt.

aajuus, aajuusies, adieu.
aak, den-, haak.
aake, haken.
aakelech/g, akelig.
aakelecheit/d (voc.), mv. aakelecheedes,
akeligheid. Veel gebruikt als een vrij goed
aardig scheldwoord: zèg, aakelecheit, azzie
nau nied op en aut mi ta cheplaach, sè k ie en
opmieter geeve.

aakerech/g, hakerig.
aaknaalde, aaknaalt/d (voc.), den -, mv.
-naaldes, -naaide, haaknaald.

aakpèn,den-,haakpen.
aaks, haaks, rechthoekig.
aakwaariejum, aquarium.

1. aal, aal; meestal alleen vkw; mv. aalties.
Nooit gebruikt voor volwassen paling.
Uitdr. zóó glad az en aal.

2. aal, den -, haal; an den aal gaan, op de
loop gaan. 

aale, halen. Van een zieke die zich nu eens 
beter, dan weer minder voelt: et iz aa/e èn 
brènge. 't Iz wèl èrreg aaien èn brènge mi 
frau Van Vliet, den êêne dag dènk ie, da se 
aardeg opknapt, maar den andere dag is et 
wêêr glad èn dal mis. (Spr. en Zegsw. 79). 

aalebès, aalbes; vkw. aalebèssie. 
aalebèssesop, aalbessesap. 
aalemoes/z, aalmoes (weinig gebr.). 
aaliekruik, alikruik; alleen in de bet. klein 
kereltje. 

Aaltie Baksteech/g, in de -, Aaltje Baksteeg. 
aamaatjoo, jolige groet bij ontmoeting. 
Eigenlijk: ha, maatje (veroud.). 

aame,amen. 
aamer, hamer. 
Aamêêriekaa, in -, Amerika. Straatje met 
plantsoentje aan het begin van de Karne
melksloot. 

aamiekaal, amicaal; comp. aamiekaalder. 
aamuuzant, amusant. 
aan, den-, mw. haan. 
aaneballek, hanebalk. 
aanech/g, hanig. 
Aaneplööj, op te -, ook Aanepróój, Aane

praaj. Plaats op de Goejanverwelledijk nabij 
het stoomgemaal van Rijnland. Zegsw. Wa 
toch et ier, et leikend wèl ovvie op te Aane
plóój zit mid al die dêûre oope. 

aanepööte, hanepoten; alleen mv. 
aantjiez èn ènnecbies/z, haantjes en hennetjes 
(veroud.). De gevleugelde zaden van de es 
(enkel) of de esdoorn (dubbel). Ze werden 
door kinderen verzameld; in de lucht ge
worpen, kregen de zaden door de vleugeltjes 
een draaiende beweging. 

aap, aap. Zegsw. Nau kom ten aap ui te mauw. 
aapegaape, apegapen; alleen in de zegsw. Eij 
leid op aapegaape. 

aapekööl, apekool; syn. flauwe kul, klèskoek, 
laarie. 

aapekop,apekop. 
aapekuur,apekuur. 
aapelievde, apeliefde. 
aapemur, apezuur. Gewoonlijk i.v.m. werken, 
sjouwen enz. Zegsw. Je wèrrek je eige ier et 
aapezuur. 

aapril, epril, april. 

1). Het ligt niet in de bedoeling alle straatnamen te verklaren. Een werk over de straat
namen in Gouda is, naar wij vernamen, in voorbereiding (K.). 
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1. aar, aar (van koren enz.). 
2. aar, ader. 
3. aar, pers. en bez. vnw. haar.
4. aar, znw. haar.
aarbeeveng, aardbeving.
aarbrêêt, haarbreed.
aarbrêêtte, haarbreedte. Ik èt em nog nóój
chêên aarbrêêt(te) in de wèch cheleege.

1. aarde, znw. aarde.
2.aarde,ww. aarden.
aardech/g, aardig
aardecheit/d (voc.), aardigheid.
aardechies/z, aardigjes. 
aardedonker, aardedonker, pikdonker.
aarderekskunde, aardrijkskunde.
aarebeij, aardbei; vkw. aarebeijchie.
aarech/g, harig.
aareng, den -, haring; vkw. aarenkie.
aarent/d (voc.), arend.
aarepel, den-; mv. aarepels, aardappel.
aarepelboer, aarepeleboer, den -, aardappel-
boer. En man die mid aarepelz langs te dêûr
lóópt (niet: een boer die aardappelen ver
bouwt).

aarepelmeel, aarepelemeel, de -, aardappel
meel.

aarfein, haarfijn.
aarklöövereij, aarklööveraasie, haarkloverij
(Zie voor-ereij en -eraasie de Vormleer).

aarklööver(t), haarklover.
aars, aards.
aarse, aarts-. Werd gebruikt als bnw.: aarse
leugenaar, aartsleugenaar; aarse treiterkop,
aartstreiterkop.

aarsfaader, aartsvader.
aarspèlt/d (voc.), haarspeld.
aart,aard.
aartmaunechies/z, aardmannetjes. Alleen in
de zegsw. De aartmannechies sèllen et che
daan èbbe. (Spr. en Zegsw. 144).

aartwurrem, aardworm.
aarzele, aarzelen.
1. aas, aas, lokaas.
2. aas, aas, kaart in het kaartspel.
3. aas, haas.
aasem, adem.
aasemaale, ademhalen.
aaseme, ademen.
aasie, aasje; syn. beetjie,pietsie,pippertie.
aasiejoover, haasje-over.
aast, 1. znw. haast, spoed.

2. bw. haast, bijna; syn. beinaa, bekant,
temèt, zóówat.

aaste, haasten. 
aastech/g, haastig. Spr. Aastege spoet is sèlde 
goet. 

aat,haat. 
aate, haten. Zegsw. Je kèn ze allemaal nied 
aate om êên. (Spr. en Zeg.sw. 498). 

aatelek, hatelijk. 
aave, haven. 
Aave, op te-, de Haven (straatnaam; wordt 
gebruikt zowel voor Oost- als Westhaven). 

aavelöös/z, haveloos. 
aavene, havenen. 
aavent/d (voc.), avond 
aavendeete, avondeten. 
aaventmaal, avondmaal. 
aaventschool, avondschool. 
aaver, haver. Spr. De paarde dieje de aaver 
verdiene, die kreige ze niet. 

aaverdegort, haverdegort. 
aaverèchs, averechts. 
aaverklap, haverklap. Alleen in: om den 
aaverklap, telkens weer. 

aavermaut, havermout. 
aaze,azen. 
aazein, ezein, azijn. 
aazeinsffès, ezeinsffès, azijnfles. 
aazelip, hazelip. 
aazelneut > aazelnoot, hazelnoot. 
aazepat/d (voc.), hazepad. 
Aazerzauwers, inwoners van Hazerswoude. 
Alleen in zegsw. Me zèllen et maar ovwachte, 
net az de Aazerzauwers. (Spr. en Zegsw. 145). 

aazewint/d (voc.), hazewind. 
abberekoos/z, aaberekoos/z, abrikoos. 
abbetwaar, (nieuw), abattoir. 
ach, ach, och. 
achbaar, achtbaar. 
achduizent/d (voc.), achtduizend. 
achkant, achtkant. 
achkantech/g, achtkantig. 
achmaans, achtmaands. 
achste, achtste. 
acht,acht. 
achte, achten. 
achteng, achting. 
achter, achter. 
achtere, naar, van-, naar, van achter. 
achteran, achteraan. 
achteran zitte, 1. achterna zitten; 2. achter
heen zitten. Daar lóóp me verdikkeme die 
verveelende knul wêêr wêch, nau mot ek em 
wêêr achteranzitte. 
Die winkeliers fan rèchtewóórdech doene 
maar nè wa se wille; nau è k Jantjie om gee/e 
babbelaars chestuurt èn nau geeve ze zwarte 
mee; nau mot ek taar ook wêêr achteran zitte. 

achterbaks, achterbaks. 
achterbuurt, achterbuurt. 
achterdêûr, achterdeur. 
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achterdocht, achterdocht. 
achterdochtech/g, achterdochtig. 
achterènde, achterènt/d (voc.), achtereind; 
mv.-èndes. 

achtergaan, achterlopen (van een klok). 
achterin, achterin. 
achterkant, achterkant. 
achterkontech, achterhoudend, achterbaks. 
Zegsw. Beeter verkauwe az achterkontech. 
(Spr. en Zegsw. 80). 

achterlek, achterlijk. 
achtermekaar, achtereen, achterelkaar. 
achternaa, achterna. 
achternaam, achternaam. 
achternaazitte, achternazitten. 
achterof, achterat. 
achterom, achterom. 
achteroover, achterover. 
achterooverdrukke (nieuw), verduisteren. 
achterop, achterop. 
achterstallech/ g, achterstallig. 
achterste, achterwèrrek, achterste. 
Achter Tuchtuis (straatnaam), de tegen
woordige Geuzenstraat. 

achteruichaan, achteruitgaan. 
achteruit, 1. znw. plaats achter het huis. 

2. bw. achteruit, achterwaarts.
achtervollege, achtervolgen. 
achterwèrrek, achterste. 
Achterwilles, in de -, Achterwillens (straat-
naam). 

achtien, achttien. 
achtonderste, achthonderste. 
achtondert/d (voc.), achthonderd. 
adder, adder. 
aff'ein, enfin. 
1. aff'ekaat, advocaat (rechtsgeleerde).
2. atrekaat, advocaat (drank).
aff'ekaatjie, advocaatje (vkw. van 2. affekaat).
aff'erekaantjies, afrikaantjes (tuinbloem Ta-
getes erecta).

atrerentêêre, affronteren, beledigen, belaste
ren; ook verafferentêêre, affertêêre en ver
affertêêre.

1. atrertêêre, adverteren.
2. atrertêêre, ...,. afferentêêre.
atrertènsie, advertentie.
affertènsieblat/d (voc.), advertentieblad; vkw.
affertènsieb/aajchie. 

ak,hak. 
akke, hakken. 
akkeba, woord, vooraf tegen kinderen ge
bruikt, om iets vies aan te duiden. Wi//empie, 
bleif taar ov jo, daz akkeba. 

akkedeeinie, acadeinie. 
akkefietje, akkevietje, karweitje. 
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akkerdêêre, accorderen; meestal met ont
kenning: Die tweej kènne maar nie mi mekaar 
akkerdêêre ( mi mekaar opschiete). 

akkerebaat, acrobaat. 
akkelaar, hakkelaar. 
akkele, hakkelen. 
akköört/d (voc.), akkoord. ( Spr. en Zegsw. 
118). 

akköörtie, akkoordje. Laane me et maar op 
en akkaartie góóje. (Spr. enZegsw. 147). 

aksie, actie; alleen in de bet. werkzaamheid. 
Keike die luij iz in aksie weeze. 

Aksiejoove, Actiehoven. Thans verdwenen 
buitenhuis met erachter een vijver, gelegen 
aan Schielands Hoge Zeedijk, hoek Bosweg. 
Nu is er een parkje. 

akte,akte. 
1. al, bw. al.
2. al, den -, hal, verharde grondlaag ten
gevolge van vorst. Toewe me in meij da chat
mozze graave, toe zat ten al nog in de gront.

alderande, alderleij, allerhande, allerlei.
alderbèst(e), allerbest.
alderêêrst, allereerst.
alderlaast, -lèst, allerlaatst.
alderleij, -ande, allerlei.
aldermêêrst, allermeest.
alderööchst, allerhoogst.
alderuiterst(e), alleruiterste.
algauw, algauw.
algemêên, in t -, in het algemeen.
allarrem, alarm.
allebeij, allebei, beide.
allebenêûr, à Ja bonne heure. Et kèn der mee
dêûr; dad is te vergeeve; daar zè//e me nie
fèdder oover praate. Nau jaa, da te vurrever
nied op is komme daage om de keuke te vur
reve, omda ter en sturrefcheva/ in zen Je
mie/ie was, a/lebenêûr, maar dat a tie toch
en booschop kènne stuure.

allebum, album.
alledaachs(e), alledaags(e).
alledach/g, op- lóópe, iedere dag de bevalling
kunnen verwachten. Jaa, vrau De Jong kèn
nie op te brulleft komme, ze lóóp op al/edach.
( Spr. en Zegsw. 74).

allêên, allêênech/g, alleen.
alleevel, alevel.
allef, alleve, half, halve.
allefèm'pie (veroud.), halfhemdje. Het was
een los borststuk, uit twee stukken bestaan
de, die om de hals werden geslagen en op de
borst samengevoegd met a/lefèmpsknóópies.
Het werd gedragen over overhemd of boeze
roen. Later is het vervangen door het front
jie, dat uit één stuk bestond en met allef



èmpsknóópies of bóórdeknóópies onder de 
boord werd bevestigd. Ook dit frontjie is 
intussen al weer jaren uit de mode. 

allefie, halfje, halve cent. 
alletkachel, aangeschoten, halfdronken. 
allegaar, allemaal, allegaar. 
allegaartie, allegaartje, van alles door elkaar. 
al'lekelie, alkalie. 
allekeol, alcohol. 
alleluujaa, halleluja. 
allem, halm. 
allemaal, allegaar, allemaal. 
allemachtech/g, al(le)machtig. 
allemanschèk, allemansgek. 
allemansfrint/d (voc.), allemansvriend. 
allemenak, almanak. (Spr. en Zegsw. 639). 
alles/z, alles. 
alleven, den - broer, halfbroer. 
alleve gaare, halfgare, imbeciel; syn. alleve 
gèk, iedejoot. 

allevemaan, halvemaan. 
alleverweege, halverwege. 
allevezoole, halve zolen. Laa te schoemaaker 
der maar en paar allevezoo/e oplègge, de akke 
bènne noch choe chenoch. Ook Laa te schoe
maaker ze maar vera/levezoole. 

alleve zachte, onwijze, halfgare (maar veel 
minder ernstig bedoeld.) 

alleve zus, halfzuster. 
allevenallef/v, onvolledig, onnauwkeurig, niet 
precies. "Nau, Jan, begin je al en beetjie 
bitweis te worre beij je nuuwe baas?" "Nau, 
daz nog maar allevenal/ev óór, k sèl nog en 
óóp motte lêêre, der iz noch sóóveu/ wèrrek 
beij, dad ek nog nóój chedaan èt." "Zèch, 
Keesie, zèg jei je lèz nog maar iz op, want tat 
waz nog maar al/evenallef Zóó kè je der nie 
meej bei de meester komme." 

allevwas, halfwas (half volleerd werkman). 
allevwasse, bnw. halfwassen. 
allezbealleve, allezballeve, allesbehalve. 
allicht, allicht. 
alloo, hallo. 
als,hals. 
alskop, den -, halskop; syn. onnóózelen als, 
su.ffert, lobbert. 

alsstarrech/g, halsstarrig; syn. koppech/g. 
altaar, altaar. 
alteit/d (voc.), altijd. 
alteraasie, alteratie, syn. opschuddeng, drukte. 
Het woord alteraasie wordt niet zozeer ge
bruikt om de schrik over een of andere 
ontstellende gebeurtenis uit te drukken, als 
wel om de drukte aan te geven, die rondom 
die gebeurtenis ontstaat. Minz, minz, waz 
me dat è.ffe en alteraasie mi tie man, die daar 

zóó maar midde op te straat en toeval kreech !
alvast, alvast. 
alwêêr, alweer. 
alweetent/d (voc.), alwetend. 
alzienende, alziende. 
am, ham; vkw. ammechie. (Spr. en Zegsw. 
599). 

ambachschool (nieuw), ambachtsschool. 
ambacht, ambacht. 
ambiesie, ambitie. Dit woord drukt in de 
regel alleen de lust in iets uit zonder het 
begrip eerzucht of ijverzucht. 

ammooniejak, ammoniak. 
amper, amper; syn. nèt an, op sen bèst, op sen 
kont. 

ampersant, en passant. 
ampertiezan, ampertjes. Dit wordt nog sterker 
dan amper het begrip net an (net aan) uit. 

amptenaar, ambtenaar, beambte. Het Gouds 
had geen apart woord voor beambte. Het 
woord amptenaar wordt niet zo veel ge
bruikt. 

an, aan. (De uitspraak van de n in an is even
als in het Ned. aan afhankelijk van de vol
gende klank). 

anaalderech/g, aanhalerig. 
anaalech/g, aanhalig. 
anauwe, aanhouden. 
anauwer(t), aanhouder; bijna alleen in het 

Spr. den anauwert wint. 
anbeelt/d (voc.), aanbeeld; mv. anbeelde. 
anbeije, aambeien (alleen mv.). 
anbelang, aanbelang. Daz nie fan anbelang. 
anbesteeje, aanbesteden. 
anbeveele, aanbevelen; ovt. bevool an; volt. 
dw. anbevoole. 

anbieje, aanbieden; ovt. bóój an; volt. dw. 
angebóóje. 

anborstech/g, aamborstig. Voor anborsteg 
weeze wordt ook veel gebezigd et op te 
borst èbbe. Sjonge.jonge, k èp et toch sóó op 
te borst, k oest men eige bekant kepot. Ook, 
enigszins spottend, k èp et op men borstrok. 

anborstecheit/d (voc.), mv. -eede, -eedes, 
aamborstigheid. 

anbrande, aanbranden. 
anbrènge, aanbrengen, verklikken; bij de 
politie aangeven. 

andacht, aandacht. 
andachtech/g, aandachtig. 
andachtecheit/d (voc.), aandachtigheid. 
andbrêêtte, handbreedte. 
andech/g, handig. 
andêêl, aandeel; vnl. toekomend deel; ook 
dêêl. 

andel, handel. 
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andelaar, handelaar. 
andele, handelen. 
andelweis/z, handelwijze. 
ander, andere, ander, andere. 
anderallef/v, anderhalf. 
anders/z, anders. 
anderzom, andersom. 
andievie, andijvie. 
andoek, handdoek. 
andraage, aandragen; ook in de bet. ter 
sprake brengen. Oo, eij komd a/teid mi fan 
die gèkke iedeeje andraage. 

andrang, aandrang. 
anduije, aanduiden; ovt. duijde an; volt. dw. 
angeduijt/d (voc.). 

anêênze, anêêrste, ineens, plotseling. 
angaan, aangaan; syn. opspeu/e, te kêêr gaan; 
ook voor het rommelen van de ingewanden. 
Oór ta kint sen leifte iz angaan, eij èt seeker 
onger. 

anfat, anfatsel, handvat. 
ange, hangen; ovt. ong, ing; volt.dw. geange. 
angebonde, kort -, kort aangebonden. ...... 
angebrant. 

angebrant/d (voc.), gauw -, gauw aange
brand; syn. kort angebonde, vlug nijdig. 

angel, angel. 
angenoome wèrrek, aangenomen werk. Ange
noome wèrrek wordt betaald (overeenkom
stig een afspraak met de "baas") of wan
neer het gehele werk klaar is, of naar gelang 
het vordert, of per gedeelte dat gereed ge
komen is. Stukwèrrek is een soort van an
genoome wèrrek, maar alle angenoome wèr
rek is nog geen stukwèrrek. 

angerech/g, hangerig, lusteloos. k Sèl tog iz 
mi ta kint naa de dokter motte, t is te /aaste 
teit sóó angerech, k ch/óóf Jast, dat et wat 
onder zen leeje èt. 

angertie, hangertje. 
angetraut/d (voc.), aangetrouwd. I.p.v. 
schoondochter, -zoon, -zuster werd meest
al gezegd: angetraude dochter, angetraude 
zoon, angetraude zus. Later zijn de eerstge
noemde vormen meer algemeen geworden. 

angeschoote, aangeschoten, halfdronken; syn. 
alle/ kachel. 

angeslaage, aangeslagen, beslagen. De ruite 
bènne angeslaage. 

anglamp, hanglamp. 
angklok, hangklok. 
angoor, hangoor. Zegsw. Eêrs chróóte minse, 
dan angóóre. (Spr. enZegsw. 18). 

angst, angst. 
angstech/g, angstig. 
anjer, anjer. 
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ankènne, ankanne, aankunnen, Zie bij vorm
leer, Het Werkwoord. 

anker, anker. 
ankleeje, I. aankleden; ovt. k/eejde an; volt. 
dw. angek/eejt/d (voc.). 
1. inkleden, inrichten, regelen. Oo motte me
dat nauw ank/eeje, azze me twee daage naa
Rotterdam motte vóór de begraafenis fan
tante Mien? Me kènne de kat tog al die twee
daage nied al/êên in uiz /aate?

ankomment/d, aankomend; ook voor een
gevorderde leerling in een beroep. "Oo
gaat et mi je kindere? Je a tog noch sóón
ankommende jonge èn en meisie?" "Oo, da
chaa bèst, Jansie iz op en naajwinkel, dat
word al en aardeg ankomment naajstertie èn
Piet wèrrek beij en smit, daz ècht ook al en
ankommende smit."

anlande, aanlanden, terechtkomen. Jaa, ik
weet ier de wèg ook niet, azze me deuze wèg
inslaan, weet ek ècht niet, waare me an zèlle
lande.

anlange, aanlengen, verdunnen. Beij die vènt
chaan ek chêên mèllek mêêr aa/e, die lang se
vast an,glóóv ek.

anlèch/g, aanleg, geschiktheid. Die knul èd
en goeje anlèg om affekaat te worre, ei weet
oovera/ en smoesie op te verzinne.

anmekaar, aan elkaar, aaneen; ook in alle
samenstellingen.

anmekaarange,aaneenhangen,samenhangen.
anmotte, (ermee) aan moeten. Jaa, wat mot
ek taar nau mee an? Jeij wil en nuuwe jurrek,
maar ik mo nóódeg en nuuwe bonker èbbe
vóór men wèrrek, maar vóór al/ebeij ge/eik
èbbe me gêên sènte.

annargist, anarchist.
anneeme, openbare belijdenis van het geloof
afleggen.

anneemer, aannemer.
anneempak, nieuw kostuum, dat men aantrok
als men zich liet anneeme.

anneis, eneis, anijs.
anneliene, aniline.
annekdoote, annekedoote, anekdote.
Anneke Tanneke tooverèks, Anneke Tanneke
toverheks. Figuur uit kinderspelen en
kinderliedjes. Ook scheldwoord voor heks
achtige vrouw. Figuur waarmee men kin
deren schrik aanjaagt, een soort vrouwelijke
boeman dus.

annese, anneze, hannesen; ovt. anneste en
annezde; volt. dw.geannest/d(voc.).

anniezètte, anisette.
anpart, apart.
anpersant, en passant. Nau, k mo tog dêûr de



Groendal, dan zèl k chleik anpersant èjfe beij 
de boovemeester angaan oover Jan. 

anpööte, aanpoten, extra hard werken. Jo, 
laane me nau nog èjfe en beetjie anpóóte, dan 
komme me meschien vandaag noch klaar. 

anrècht, aanrechtbank; gebr. règbank. 
anrichte, aanrichten, teweegbrengen. 
anrikkemedêêre, aanbevelen, recommanderen 
Van deze twee woorden is anrikkemedêêre 
een contaminatie. 

anschafte, aanschaffen. 
anschoen, handschoen. 
anslaan, 1. aanslaan; 2. beslaan (van ruiten). 
anslach/g, aanslag. 
anspraak, aanspraak; gezelschap. Ag Ja, 
mins, wa sè k ter van zègge: en man allêên iz 
maar allêên ook, daarom è k maar en uis
auster genoome, al is t allêên maar om der 
nog wat anspraak an te èbbe. 

anspreeker, aanspreker. De personen die een 
begrafenis helpen verzorgen, zijn dóód
bidders. De dóódbidders die alleen voor het 
wegbrengen van het lijk zorgen (de kist 
sluiten, in de lijkkoets dragen, de familie in 
de koetsen helpen, op het kerkhof de kist 
naar het graf dragen enz.}, heten draagers. 
Zij begeleiden de stoet naast de rijtuigen. 
De anspreekers zijn de dóódbidders, die zo 
spoedig mogelijk na het overlijden het 
overlijdensbericht gaan anzègge (aanzeggen) 
bij familie, kennissen en buren. Zij lopen 
naar het kerkhof vóór de lijkstoet uit en op 
de begraafplaats vóór de baar. (N.B. De 
koetsen zijn thans vervangen door auto's; 
het anzègge komt maar zelden meer voor). 

anstaltez maake, aanstalten maken. (Bijna 
nooit anstalte ). 

anstèlder, aansteller. 
anstèlderech/g, aanstellerig. 
anstèldereij, aanstellerij; ook anstèlderaasie. 
anstichter, aanstichter. 
anstons, aanstonds. 
anstooke, aanstoken. Meestal in de betekenis 
aanhitsen, opruien. 

anstööt, aanstoot. Anstóót cheeve, reden tot 
ergernis geven; anstóót neeme, zich aan iets 
ergeren. 

ant/d (voc.), hand. 
antchèlt/d (voc.), antchift, handgeld, hand
gift. Antchèlt en antchift worden in dezelfde 
bet. gebruikt, nl. het eerste geld dat een 
winkelier of marktkoopman op een dag 
ontvangt. 

anteekene, aantekenen. Azze en jonge èn en 
meisie wille gaan trauwe, dan motte ze êêrst 
anteekene èn azze ze dan lang genog onder de 

gebóóje gestaan èbbe, kènne ze trauwe. 
1. anteekening, aantekening.
2. anteekening, handtekening.
antêêre, hanteren.
antemooniekaa (veroud.), > arremooniekaa,
harmonica.

anteresiet, de- (nieuw), antraciet.
antiek, antiek.
antiekieteit, antikwiteit.
antierivveluusiejenaar, znw. en bnw. anti-
revolutionair.

antjie, handje.
antlanger, handlanger.
antrèkkelek, aantrekkelijk.
antspuit, handspuit.
antwèrrek, handwerk. Antwèrrek iz netuurelek
veul beeter as tie rommel, dieje ze rèchte
wóórdeg mi te mesienz maake. (Schrijver
dezes zou thans deze uitspraak zeker niet
voor zijn rekening durven nemen, maar in 
de tijd waarin het machinale bedrijf in op
komst was, gold deze mening als de enig
juiste).

antwöörde, antwoorden; gebr. antwóórt
cheeve. -Jo, kè je gêên antwóórt cheeve?

antwöört/d (voc.), antwoord.
anvaarde,aanvaarden.
anval, aanval.
anvallech/g, aanvallig.
anvelop, den-, envelop.
an(komme)waaje, (komen) aanwaaien, on
verwachts aankomen. Jaa, az ek tog nog
iz in de stat mo weeze, dan zè je me nog wèl
iz onverwachs an zien komme waaje.

anwènsel, aanwensel. (Als geval van hyper
correctie hoort men tegenwoordig ook an
wèntsel).

anzakke, anzètte, aankomen. Oo, daar komp
Chèrret ook wêêr anzakke, eij è seeker wêêr
nikz beeters te doen. - Daar kwam me die
knul tog anzètte mid en vaart of te duuvel em
achternaazat.
Anzakke en anzètte betekenen beide "aan
komen", maar bij anzakke denkt men aan
slooinheid, terwijl anzètte een (grote) snel
heid veronderstelt.

anzègge, aanzeggen; syn. rontsègge, ....,. an
spreeker. 

anzichskaart, anzichkaart, prentbriefkaart 
(vgl. Duits Ansichtskarte). 

anzienlek, aanzienlijk. 
anzitte, aankomen, aanraken. Keesie bleif fan 
die pullechiez of; oo dikkels è k ie nauw al 
gezeit, ta je daar nied an moch sitte. 

anzuivere, aanzuiveren. 
ap,hap. 
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apnermaal, abnormaal. 
appe, happen. 
appech/g, happig. 
appel, den-, appel. 
appèl, et-, appel; alleen in de bet. militair 
appel. 

appelebööm, appelboom. 
appelemoes/z, appelmoes. 
appelepap, waardeloos, onbetrouwbaar ge
klets. Ag minz, laa tie vènt toch klèsse, al die 
móóje praatjies fan em, t iz allemaal appele
pap. 

appelesien, sinaasappel. 
apperaat, apparaat. 
apperepoo, apropos. 1. znw. eerste onder
werp. Zèg auwe oer, lèg nie te klèsse, nau 
bèn ek wéér éélemaal van men apparepoow 
of; 2. tw. wat ik zeggen wou. Zèg, apperepoo, 
dènk ie der om, da je nie te laat komt! 

appeteek, apotheek. 
appeteeker, apotheker. 
appeteekertie, apothekersflesje. Zèg, Jaanez, 
ek wauw an den ooverkant èffe en a/lev maat
jie jeneever aale, è jeij nog en leeg appeteeker
tie staan, t meine is kepot chevalle. 

appeteit, appetijt, eetlust. 
1. appie, aardappel (kindertaal). Jonges, tuis-
komme, me motte appiez eete !

2. appie, hapje.
appostel, apostel.
apseluut, apsooluut, absoluut.
ardandech/g, hardhandig.
arde, ww. uithouden, verdragen. t Is taar nie
te arde van de kauw.

ardecheit/d (voc.), hardheid.
arderweiker, harderwijker (soort gestoomde
bokking).

arde turref/v, harde turf, baggerturf.
ardöörech/g, hardhorend.
ardop, hardop.
armooniekaa, harmonika. - antemooniekaa.
arre, ww. arren.
arrebeit/d (voc.), (nieuw), < wèrrek, arbeid.
Arrebier, Arabier.
arrechie (veroud.), > arretjie, harretje, klein
kiertje. De déûr staad op en arrechie èn et
raam staat maar en klein arrechie oope.

arregelöös/z, argeloos.
arreglistech/g, arglistig.
arregwaan, argwaan; ook èrregwaan.
arrejakkes/z, basterdvloek voor een gevoel
van viesheid of walging; verbastering van
"Here Jezus". Arrejakkes, wat en vieze
vènt bè jeij ! Syn. ajakkes, ajasses en arre
jasses. - Arrejasses, wa fóór vuilecheit leit
taar in die oek?
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1. arrek, ark, woonschip, woonark; alleen
gebr. voor grotere woonschepen.

2. arrek, hark; gebr. reif/v.
arreke, harken; gebr. reive.
arrekerech/g, harkerig, stijf, onbeholpen;
ook orrekerech/g.

arrel, harrel, een klein beetje; syn. zier. - Ek 
cheeft chéén arre/ om die vènt.

arrelekein, harlekijn.
1. arrem, bnw. arm; ook in de betekenis be
klagenswaardig.

2. arrem, den -, znw. arm. Zegsw. Iemand
in den arrem neeme, iemand raadplegen.

arrembant/d (voc.), armband.
arrembestuur, armbestuur.
arreme, den -, het armbestuur, de bedeling.
Die minse trèkke van den arreme. Zegsw.
t Leikend wèl of et fan den arreme gaat. Het
gaat daar zo schriel toe, dat het wel lijkt of
men het slechts met grote moeite kan be
kostigen.

arremeluij, armelui.
arremeluiskindere, armeluiskinderen.
arremen bloet/d (voc.), beklagenswaardig
kind. Die rotfènt fan en vaader zuipt, tadde
de aare op sen kob harste, die moeder laa te
ééle boel verrinnewéére èn diej arreme bloe
chies fan kindere motte et lóótjie maar leije.

arremkaamer, het kantoor van het arm
bestuur. Jaa, minz azzie zonder wèrrek bèn,
dan za je naa de arremkaamer motte.

arremetierech/g, armetierig. 1. syn. arre
moedech/g. - Sjonge,jonge, wad en arreme
tiereg uisauwe iz me dat, ze èbbe géén luiz
om dóót te doen. 2. syn. ziekelek. - Wa sie
tat kint ter arremetiereg uit, die moz nóódeg
iz en póósie naaw buitene toe, da se ook iz
wat méér in de buiteluch kwam.

arremoe(j), I. armoede. Déûr die ziekte bènne
die minse in de arremoej geraakt.
2. angst. Jaa i, nau zit jie in de arremoe, nau
kom te pliesie je derèk aale, dan a je maar
nie motte steele.
3. in de uitdagende kinderuitroep je durrev
nie fan arremoe !

arremoe(j)chie, gering bezit. Lééleken snot
aap, nauw è je je ééle kiel wéér verrinnewéért,
nau mod ek fan men arremoejchie nog wéér
en nu uwe kiel ook fóó je kóópe.

arremoedech/g, armoedig.
arremoesaajer(t), armoedzaaier.
arremslach/g, armslag, vrijheid van bewe-
ging en ruimte om zich te bewegen. Om da
saakie mi tie schulteiser vóó je in orde te
kènne maake, zè je me tog wat méér arrem
slag motte geeve. - Jo, gaad uit men arrem-



slach, sóó kèn ek nie wèrreke. 
arremstoel, armstoel. 
arremuis/z, armhuis. 
arremzaalech/g, armzalig. 
arrenas, harnas. 
arrep, harp. 
arrepoen,harpoen. 
arresleej, arreslee. 
arrestaasie, arrestatie. 
arrestant, arrestant. 
arrestêêre, arresteren. 
1. arrewarre, znw. geharrewar. Piet, ang ta
kléét nau nied oover de eineng van de buu
vrau, je weet nau éénmaal, oo of se is, as se et
mèrrekt, è je wéér arrewarre.

2. arrewarre, ww. harrewarren. Die twee
kènnen et nau nóójd iz mi elkaar vinde, al
teid bènne ze an t arrewarre.

arrievêêre, arriveren, aankomen.
ars,hars.
arsêêr, hartzeer.
arses, (pej.) hersens; hoofd; mv. arseze. Zèg,
è jeij géén arsez i je kop? Azzie dat nied en
laat, zèl ek ie en klap fóó je arses cheeve. -
Modde jullie da kint sóó slaan? Zèl ik jullie
iz mi jullie arseze teuge mekaar an slaan?
Alleen in de bet. hoofden komt het mv.
arseze voor.
Andere vorm voor arses, hersens, zonder
mv. is èrses, eveneens zonder mv.

arstêên, hardsteen.
arstikke, bw. heel erg, totaal. Die vènt /iel

arstikke dóót. - Laa te dokter maar komme,
ek bèn arstikke ziek. - Jo, lèg nie te klèsse,
je bèn arstikke gèk.

arstocht, hartstocht.
arstochtelek, hartstochtelijk.
1. art, hart.
2. art/d (voc.), bnw. en bw. hard; ook het bw.
wordt verbogen: Je mod arde lóópe; van arde
wèrreke iz nog nóójt iemand doóchegaan.

arte, artes/z, harten (in het kaartspel). Ik
kom mit arte ( artez) uit. Ooveul arte ( artez)
bènne der al uit? arteaas, arteboer, arteéér,
arteneege, artevrauw enz., hartenaas, har
tenboer, hartenheer, hartennegen, harten
vrouw enz.

artech/g, hartig. Artege soep; en arteg wóórtie.
artecheit/d (voc.), hartigheid. Ek mo nog wat
artecheid aa/e vóór de booteram. - Die
groente iz bekant nie te eete van de artecheit.

arteit/d (voc.), hardheid. -> ardecheit/d (voc.).
artelek, hartelijk.
artferlammeng, hartverlamming.
artferstèrreking, hartversterking; borrel.
artfochtech/g, hardvochtig.

artiekel, artikel. 
artkloppeng, hartklopping. 
artkwaal, hartkwaal. 
artlêêrs/z, hardleers; comp. art/éérser. - Eij 
is sóó eigeweiz èn eij iz noch sóó artléérz ook. 

artleijer, hartlijder. 
artleivech/ g, hardlijvig. Art/eiveg bè je azzie 
an verstoppeng leijt. 

artreije, hardrijden. 
artreijer, hardrijder. 
artreijereij, hardrijderij. 
artwaater, hartwater. 
1. as, azze, als, dan. Zie bij Vormleer, Het
Voegwoord.

2. as, den-, as (verbrandingsprodukt); ook
asse (veroud.).

3. as, den-, as (spil enz.).
aschraU'lv, asgrauw.
asfalt, asfalt.
asfarreke, (veroud.), vloerveger, stoffer. -+
varreke.

asjeej, hachee; syn. sjeej, uijesaus.
1. askar, askar (veroud.). Vóór de instelling
van de Gemeentelijke Reinigingsdienst wer
den as en vuilnis in aparte wagens opge
haald, of in één wagen met aparte afdelin
gen voor as en vuilnis. Toen de Gemeente
lijke Reinigingsdienst was ingesteld, werd
alleen het woord vullezwaage gebruikt.

2. askar, aspot, vuile maag. Ik è mi Paase
zóóveu/ eijere gegeete, da k ter nauw noch
ten askar van ( aspot fan) èt. Het woord
askar zal volksetymologie zijn naar catarre.

aspele, haspelen.
aspeldereij, aspelderaasie, haspelarij.
asperiene (nieuw), aspirine.
aspot, vuile maag. -> 2. askar.
assepoester, assepoester.
assieblief(t), alsjeblieft.
aster, aster.
asteransie, assurantie.
astmaa, astma.
astrant, astrant; syn. strant,pertaal.
astrantecheit/d (voc.), astranterecheit/d (voc.),
astrantheid.

atjedant, adjudant.
Atjeej, Atjeh.
atjuu, atjuus, adieu; ook ajuus, ajuusies.
atlas, atlas.
atrappêêre, atrapperen, betrappen; syn.
ooverlóó'pe.

Atsjienees/z, Atjeeër.
atteljeej, (nieuw), atelier; alleen voor con
fectieatelier.

attènsie, attentie.
attestaasie, attestatie; alleen voor bewijs van
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lidmaatschap van een protestantse kerk. 
aubaar, houdbaar. 
aubakke,oudbakken. 
audeng, houding. 
auderling, ouderling. 
audiejènsie, audiëntie. 
audraajer, houtdraaier. 
audraajereij, houtdraaierij. 
auduif/v, houtduif. 
auwgurrek, augurk. 
auwgustes, augustus. 
aujaarzaavent/d (voc.), oudejaarsavond; ook 
auwejaarzaavent / d (voc.). 

aumanuis/z, oudemannenhuis; ook auwe-
manneuis/z. 

ausaagereij, houtzagerij. 
auskööl, houtskool. 
1. aut, hout.
2. aut, oud; verb. auwe, oude.
aute, houten.
auteklaas, houten klaas; stijf, onhandig
persoon.

autemaat, automaat.
autemebiel > autoo(w), automobiel, auto.
aute neus/z, houten neus; gezegd van iemand
zonder eergevoel of gevoel voor redelijk
heid. t Is chewoon en schande, dat weiv
draach chewoon de móójste spulle an der kont
èn der kindere lóópe der vóór schobberdebonk
beij; èn ovve de minse der wa Jan zègge, daar
trèk se der eige niks fan an, ze è chewoon en
aute neus. (Spr. en Zegsw. 194).

auterech/g, houterig.
autflot, houtvlot.
autjie, houtje. In veel uitdrukkingen: eij doed
allez op sen eige autjie, hij doet alles zonder
rekening te houden met anderen. Jullie eete
der maar lèkker van, ik sèl wèl op en autjie
beite (iron.), . . .. ik zal wel toekijken. Die
minse èbben et sóó arrem, die zitte gewoon
wèg op en autjie te beite .... die lijden ge
woonweg armoede. Om beij die lui in de pas 
te komme, zè je tog ook fan t autjie motte 
weeze. - Dad uuwelek kèn nóój choe chaan, 
ze bènne gêênêês fan t sèllevde autjie, . . .. ze 
hebben niet eens hetzelfde geloof. 

autluis/z, houtluis. De autluis sit in die stoel. 
Er zitten houtluizen in die stoel. 

autmaat, houtmaat, Amsterdamse maat in 
tegenstelling tot eizermaat, Engelse maat. 

Autmansplesoen, in et -, Houtmansplant-
soen; ook Autmesplesoen. 

Autmeschracht, op te-, Houtmansgracht. 
autoo(w) (nieuw), auto. 
autoobus/z (nieuw), > bus, autobus, bus. 
autroest, oudroest. 
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autrööms/z, audrööms/z, oud-katholiek. 
autwèrrek, houtwerk. 
autwol, houtwol. 
autwurrem, houtworm. 
au(w)vast, houvast. 
auw, tw. au (uitroep van pijn). 
1. auwe, den-, oude (benaming voor vader);
vkw. auchie, auwechie > auwetjie, oudje
(dikwijls voor een oude moeder gebezigd).

2. auwe, ww. a. houden, vasthouden; b. uit
houden; ovt. iel; volt. dw.geauwe. Me kèn
nen et ier nied auwe van de kauw; syn. van
auwe, uithouden, is arde (harden). --,. arde.

auwen duim, den-, I / 1 1 of 1/12 van een voet,
± 2½ cm; den nuuwen duim is de centimeter. 

auweel, houweel. 
auwe fèrremerie, oude infirmerie. Kort voor 
de tweede wereldoorlog afgebroken ge
bouw aan de Jeruzalemstraat, dat allerlei 
bestemmingen heeft gehad, o.a. die van 
militair hospitaal, voordat het hospitaal op 
de Karnemelksloot werd gebouwd. Oor
spronkelijk was het klooster der Collatie
broeders erin gevestigd. 

auwe gediende, oudgediende. 
Auwe Gauwe, in de-, Oude Gouwe, Graaf 
Florisweg. Als straatnaam werd de Graaf 
Florisweg bedoeld, maar dikwijls ook duid
de men de gehele wijk in de omgeving van 
die straat ermee aan. 

auwejaar, aujaar, oudejaar. 
auwejaarzaavent/d (voc.), oudejaarsavond; 
ook aujaarzaavent / d ( voc.). 

auwel, ouwel. 
auwelek, ouwelijk. 
auweluij, ouwelui; meestal alleen gebruikt in 
de bet. ouders 

auweoer, auwoer, ouwe hoer; pej. voor klèts
kaus, praatjiezmaaker( t). 

auweoere (pej.), kletsen, zinloze praat uit
slaan. 

auwoerdereij, auwoerderaasie, zinloos geklets. 
auweweivepraat, auweivepraat, oudewijven
praat. 

auwer, mv. auwers/z, ouder, ouders; gewoon
lijk in het mv. gebruikt, maar het enk. komt 
in het Gouds toch ook voor, vaker dan in 
het Ned. Jaa, mins, et iz wat fóór en auwer; 
van sassenbloet è je ze gróóchebrocht èn 
nauwe ze gróót bènne, nau verbobbezakke ze 
je. --,.sassenbloet. 

auwerdom, ouderdom. Zegsw. Auwerdom kom 
mi chebreeke. 

avve(n)sêêre, avanceren. Laane me nauw en 
beetjie avvesêêre, zóó schiete me gêên mieter 
op. 



avventuur, avontuur; op avventuur, op goed 
geluk. 

avventuure, avonturen, riskeren. Me zèllen et 
maar avventuure, /óóp et choed of, tan lóóp 
et choed of, èn anders sèl/e me wèl zien. 

auwerwèrs, auwerwès, ouderwets. Je mo chêên 
meuje zègge, daz auwerwès, rèchtewóórdech 
sègge me tante. 

auwste, oudste. 
azbak, asbak. 
azman, asman (veroud.). Alleen in gebruik 
zolang as en vuilnis apart werden opge
haald. -+askar. 

azzof, azzovve, Die luij doene nèt, azzovve ze 
ier de baaz bènne. Ook vaak alleen of (ov) en 
ovve: Eij doe nèt of tie van de prins chêên 
kwaat en weet. - Ze doene nèt ovve ze gèk 
bènne. 

B. 

ba, ba, bah (uitroep van afkeer of walging). 
1. baaj, baai, ronde zeeinham.
2. baaj, baai, wollen stof.
baaje, 1. baden; 2. waden. Die jongez lóópe
maar dêûr die plasse te baaje.

baajes/z, gevangenis.
baaker, baker.
baakere, bakeren; ui baakere gaan.
baakerkintjie, bakerkind; ook fig. Nau,je oev
nie sóó bezurrecht fóór me te weeze, ek bèn
gêên baakerkintjie, ek lóóp in gêên zeuve
slóóte tegeleik !

baakerspèlt/d (voc.), bakerspeld, veiligheids
speld.

baakerspreukie, bakersprookje; ook fig.
Glóóv nau nied allez wa tie je weiz wil maake,
t bènne allegaar baakerspreukies tie die ver
tèlt.

baal, baal.
baaliekluiver(t), baliekluiver.
1. baan, baan (glijbaan, ijsbaan enz.).
2. baan, betrekking, werkkring.
3. baan, werkterrein van een touwslager.
baander, touwspinner, touwslager.
Baander was een van de meest voorkomende
beroepen in Gouda naast dat van pijpen
maker. Er bestond zelfs een zegswijze om de
minder welvarende arbeidersstand aan te
duiden: Ach, je mo f an onz maar nie te veul
verwachte, me bènne maar pijpmaakerz èn
baanders.

baandereij, het bedrijf van een touwslager.
Vroeger waren er in Gouda zeer veel baan
dereije, nu zijn ze bijna alle verdwenen; de

machinale touw- en garenspinnerij heeft ze 
vrijwel geheel verdrongen. 

Baanstraat, in de-, Baanstraat. 
baantjieschast, baantjesgast; iemand die de 
kost verdient met verscheidene kleine baan
tjies, die elk afzonderlijk te weinig opleveren 
om ervan te bestaan. 

baarmoeder, baarmoeder. 
baars/z, baars. 
baart/d (voc.), baard. 
baas/z, baas. 
baatjie, baadje. 
babbelaars/z, babbelaars; meestal alleen in 
het mv. gebruikt. Men sprak vangeele bab
belaars en bedoelde daarmee róóje èn witte 
babbelaarz dêûr mekaar; verder waren er 
zwarte en booterbabbelaars. 

babbele, babbelen. 
babbelkaus/z, babbelkous, mv. babbelkause; 
syn. klèskaus. 

bagger, bagger; syn. dèrrie, modder, slik. 
baggerbeugel, baggerbeugel, een ijzeren beu
gel of ring waaraan een net of zak hangt, 
bevestigd aan een houten steel, waarmee 
men tot de bodem van het water kan reiken. 

baggere, baggeren. 
baggetèl, bagatel; vkw. baggetèl/echie. 
bajjenèt, bajonet. 
bak, bak. 
bakbêêst, bakbeest. 
bakböört/d (voc.), bakboord. Zegsw. Iemand 
fan bikbóórt naa bakbóórt stuure. ( Spr. en 
Zegsw. 785). 

bakfis/z, bakvis. 
bakke, bakken; ovt. bakte; volt. dw. ge
bakke. 

bakkelaaje, bakkeleien. 
bakker, den-, bakker; den bakker èbbe, geen 
zin in werken hebben, meestal tengevolge 
van te grote warmte; syn. mee/eg weeze. -+ 
meelech. 

bakkereij, bakkerij. 
bakkes/z, bakkes; pej. voor gezicht. 
bakkie, 1. bakje; 2. schoteltje; 3. kopje koffie 
of thee; en bakkie doen, koffie drinken. 
Buuvrau, kom ie en bakkie doen? 

bakseil, bakzeil. Uitdr. baksei/ aale, bakzeil 
halen. 

bakstêên, baksteen. Uitdr. zakke az en bak
stêên, met zeer lage cijfers voor een examen 
zakken; zinke az en bakstêên, direct naar de 
diepte gaan. 

bal, 1. bal; 2. gêên bal, niets; eij weet er gêên 
bal van; eij weet er de balie nie fan, hij weet 
er niets van. 

balle, ww. ballen. 



baldaadech/g, beldaadech/g, baldadig. 
ballast, ballast. 
ballek, balk. 
balleke, 1. balken (van een ezel); 2. schreeu-
wen, luid huilen (vooral van kinderen). 

balleve, bealleve, behalve. 
ballezêêre, balanceren. 
ballon, belon, ballon; vkw. be/onnechie. 
balsem, balsem. 
balseme, balsemen. 
balstuurech/g, belstuurech/g, balsturig. 
bamboezêêre, bambocheren, pierewaaien, 
boemelen. 

bamboezêêrder, bambocheur, pierewaaier, 
verkwister. 

bandeizer, bandijzer. 
bandiet, bandiet. 
bang, bang. 
bangecheit/d (voc.), bangheid, bangigheid. 
bangmaakereij, bangmaakeraasie, bang-
makerij. 

banjer, banjerêer, banjer, banjerheer; op-
schepper, branieschopper. 

bank, bank. 
bankroet, bankroet. 
bant/d (voc.), band. 
bap, bappie, babbelaar (gewoonlijk door of 
tegen kleine kinderen gebruikt). 

bar, bnw. en bw. bar, erg; comp. barder. 
barrebaar, barbaar, wreed mens. 
barrebaars/z, barbaars, wreed; verb. barre-
baarse; comp. barrebaarser. 

barrebier, barbier, kapper. 
barreboks (iron.), barbier. 
barrevoes/z, barrevoets. 
barste, barsten; andere vormen bèrste, borste. 
Zie aldaar. 

barzie, barge; vrachtschuit met ligplaats aan 
het Rotterdamse Veer, later aan het Bol
werk, voor vrachtvervoer naar Amsterdam. 
Ook de onderneming, de Dagelijkse Barge
dienst Amsterdam-Gouda, noemde men de 
Barzie. 

bast, 1. bast; 2. lichaam; vkw. bassie. 
bastert/d (voc.), bastaard. 
batteljon, bataljon. 
battereij, 1. batterij; 2. schertsend voor dik 
menselijk achterwerk. 

baudöös/z, bouwdoos. 
baugront/d (voc.), bouwgrond; grond be
stemd voor huizenbouw. 

baulant/d (voc.), bouwland; voor de land
bouw bestemde grond. 

1. baut, boud, vrijmoedig, brutaal.
2. baut, bout. Je kèn me den haut ache/e, ik
heb niets met je te maken; ik heb lak aan je.
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(Spr. enZegsw. 520).

bauvallech/g, bouwvallig. 
bauwe, 1. bouwen; 2. vertrouwen. Op sein kè

je bauwe, op hem kun je vertrouwen. 
bauwereij, bauweraasie, bouwerij. 
bavvejaan, baviaan. 
beaage, behagen. 
beaachelek, behaaglijk. 
beaart/d (voc.), behaard. 
bealleve, balleve, behalve. 
beandele, behandelen. 
beandeling, behandeling. 
beang, behang. 
beange, behangen; wordt vervoegd als ange. 
beanger, behanger. 
beangsel, behangsel. 
beangselpepier, behangselpapier. 
beaut, behoud. 
bèddegoet/d (voc.), beddegoed. 
bèddekwast (veroud.), beddekwast; vkw. 
bèddekwassie. 

bèddeplank, beddeplank. (Spr. en Zegsw. 64). 
Da kind is fan de bèddeplank. 

bèddezak,beddezak. 
bedêêle, bede'len. 
bedêêleng, bede'ling. 
bedêên, meteen, straks, zo dadelijk. --+ 
zommedêên. 

bediene, bedienen (in alle betekenissen). --+ 
berèchte. 

bedilderech/g, bedilziek. 
bedillal, bedilal. 
bedille, bedillen. 
bedissele, bedisselen. 
bedoele, bedoelen. 
bedoeleng, bedoeling. 
bedoeneng, bedoening, drukte, rompslomp. 
Minz, minz, wad en bedoeneng was tat mi tie 
brulleft fan Nee/tie; je mo reekene, da tie en 
gróóte Jemie/ie èt fan zein kant. 

bedompt, bedompt; syn. benaut. 
bedondere, bedonderen; syn. be/aazere, be
flikkere, bedriege. 

bedreif/v, bedrijf. 
bedrèmmelt/d (voc.), bedremmeld. 
bedriege, bedriegen; ovt. bedrooch/g; volt. 
dw. bedrooge. 

bedrieger, bedrieger. 
bedriegereij,bedriegeraasie,bedriegerij. 
bedrille, 1. bedillen; 2. beredderen, druk-
doenerig allerlei kleine werkzaamheden ver
richten. Ja, minz, me bènne iedere dag mi sen 
tiene, dan valt er êêl wa te bedrille in en uis
auwe. 

bedroch/g, bedrog. 
bedroeft/vd (voc.), bedroefd. 



bedruipe, zen eige-, zich zelf bedruipen; in 
eigen onderhoud voorzien. 

bedrukt, bedrukt, neerslachtig. 
beducht, beducht. 
beduije, beduiden; ovt. beduijde; volt. dw. 
beduijt/d (voc.). 

bedurref/v. bederf. 
bedurrefelek, bederfelijk, licht bedervend of 
bederf veroorzakend. Je mach tie viz wèl 
gau bakke, wan tie iz èrreg bedurrefelek. -
Je mach te mèllek wèl op en kaut plaasie 
zètte, mi tud bedurrefeleke wéér. 

bedurreve, bederven; ovt. bedorref!v; volt. 
dw. bedurreve. 

beduust/d (voc.), beduusd. 
beduuvele, beduvelen. 
bedwang, bedwang. 
bedwèlleme, bedwelmen. 
beedele, be' delen. 
beedeldereij, bedelarij. 
beeker, beker. 
bêêlt/d (voc.), beelt/d (voc.), beeld; toonbeeld 
van schoonheid; mv. heelde en bee/des; vkw. 
beelechie. Wad en beeldes fan kindere bènne 
dat. 

beelderech/g, beeldig, beelderig. 
beèllepe, behelpen; ovt. beo/lep; volt. dw. 
beo/lepe. 

beelechie, 1. beeldje; 2. onnozel, geestelijk 
onbeholpen mens (gewoonlijk van vrouwen 
gezegd). Die nuuwe buuvrau die ier pas kom
me woone is, nau mins, das toch sóón bee
lechie, ze wee chewoon van vóórene nie, ta se 
van achtere leeft; azze der kindere nie fan 
teit to teit naa der omkeeke, dan kwam der 
niks fan der ééle uisauwe terècht. 

bêên, 1. been; 2. bot; mv. bééne (voor beide 
betekenissen). Der wazze veul minse op te 
béén, er waren veel mensen op de been; Eij 
iz wéér op te béén naa die ziekte van em. Hij 
is weer op de been na zijn ziekte. 

bêêneeter, beeneter. 
bêêr, 1. beer; 2. mannetjesvarken. 
bêêre, ijsberen; druk, met veel lawaai heen 
en weer lopen. k Wau da tie fekansie maar 
gauw om was; tie jongez lóópe den ééle dag 
maar mi ter vuile póóte déûr den uiz één te 
béére. 

bêêremus/z, beremuts, pelsmuts; mv. béére
musse. 

bêêrevlees/z; alleen in de uitdr. slaag az 
béérev/ees. Gewoonlijk gebruikt voor kin
deren die door hun opvoeders erg geslagen 
worden. Dad arreme kind è chewoon géén 
leeve in da klappermanzuisauwe, eij kreich 
slaag az béérev[ees. 

bêêrin, berin. 
bêêrput, beerput. 
bêêst, et -, beest, den béést uitange, zich 
beestachtig gedragen. 

bêêsteboel, beestenboel. 
beet, beet. 
beetauwe, vasthouden. In verscheidene samen
stellingen heeft beet- de betekenis vast: 
beetneeme, vastnemen, beetpakke, vast
pakken, beetèbbe, vasthebben enz. 

beeter, beeterder, beter. 
beetjie, beetje. 
beeve, beven. 
beeverech/g, beverig. 
beezech/g, bezig. 
beezecheit/d (voc.), bezigheid. 
beezegauwe, bezighouden; ovt. iel beezech; 
volt. dw. beezechcheauwe. 

beezem, bezem. 
beezemstok, bezemstok. 
bèffie, beije; het woord hè/wordt vrijwel niet 
gebruikt. 

beflikkere, beduvelen, bedonderen, belazeren 
enz. 

begaan, I. begaan, plegen: en móórd begaan; 
2. z'n gang gaan: /aa sein maar begaan; 3.
medelijden hebben: ek bèn mi tad arreme
kind begaan.

begaazie, bagage.
begêêre,begeren.
begêêrech/g, begerig.
begêêrecheit/d (voc.), begerigheid.
begêêrte, begeerte.
begin, begin.
beginne, beginnen; ovt. begon; volt.dw. be-
gonne.

beginneling, beginneling.
beginsel, beginsel.
begooniejaa, begonia.
begraafenis/z, begrafenis; mv. begraafenisse.
begraafenisfons, et -, begrafenisfonds; syn.
de Jongst, de bos, het laatste veroud.

begraave,begraven.
begreipe, begrijpen.
begrip, begrip.
beibaantjie, bijbaantje.
beibêêne, bijbenen, bijhouden. Jo, lóóp nie
sóów art, ek kan et nie beibééne.

heibel, den-, bijbel.
beibels/z, bijbels; verb. beibe/se; comp. bei

belser.
beiboete, bijbetalen, een tekort aanzuiveren.
Jaa,je zèg nau wèl, da scheel maar en allefte,
maar ieder allefte is ter één èn allez wad ek
tekort komt, mot ek zèllev beiboete.

beideant, bijdehand; comp. beideander, soms
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beideanter; verb. beideande, soms beideante. 
In alle verbindingen blijft de t van beideant 
behouden. 

beideantjie, bijdehandje. 
beidraaje, bijdraaien. 
beigelööf/v, bijgeloof. 
beigelóóvech/g, bijgelovig. 
1. beij, znw. bij.
2. beij, voorz. bij.
beijekurref/v > beijekorref/v, bijenkorf.
beijere, beieren; trans. den beijerman beijer te
klok; intrans. de klok è chebeijert.

beijerman, den -, 1. beiaardier: den beijer
man iz al op te tóóre. 2. beiaard: è jei den
beijerman vanmorrege al geóórt?

beil, bijl.
beilègge, bijleggen, vnl. in de bet. verzoenen,
een ruzie, een geschil bijleggen.

beilichte bijlichten.
beimekaar bijeen, bij elkaar, bij elkander.
beinaa, bijna; syn. aast, bekant, temèt.
beinaam, bijnaam; ook vaak scheltnaam.
beipasse, bijpassen, bijbetalen; zie ook het
het volgende woord.

beischokke, bijpassen, bijbetalen.
beisloffe, bijhouden. ----+ beibêêne.
beispeikere, bijspijkeren; toegeven, bijdraaien.
beistaan, bijstaan (wordt vervoegd als staan).
heit, bijt.
beite, bijten.
beiteis/z, bijtijds; verb. beiteise; comp. bei-
teiser.

beitel, beitel.
beitjies/z, beidjes; mi sen beitjies; zullie beit
jies.

bejaart/d (voc.), bejaard.
bejaat, welja, welzeker; ook beljaat, beljaa,
bè!jaat en bèljaa. Zie aldaar.

bejeegene, bejegenen (gewoonlijk alleen in
ongunstige zin).

bejeegening, bejegening (gewoonlijk alleen
ongunstig). Zóón bejeegening oev ek tog nie
choet te vinde, zauw ek sóó dènke.

bèk, 1. bek; 2. pej. voor mond; syn. smoel,
snoet, snuit.

bekaaje, een neiging krijgen tot bezwijming
door walging, te grote hitte enz. Je bekaajde
daar bekant, zóóas et taar stonk. - Je ard be
kaajde der van, zóó benaut warrem as et er
was. 

bekaajt/d (voc.), bekaaid; der bekaajd uisien, 
er slecht, ongezond uitzien; der bekaajd 
ofkomme, er slecht, met schade afkomen. 
Nau, die urrefenis fan men oome, daar bèn ek 
ook maar bekaajd ofchekomme, eij ad allez 
an de kèrrek chemaakt. 
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bekakke, kwaadspreken. Schaam ie je niet, 
om die minse, waar ie altei sóóveul goes fan 
ondervonde èt, nau zóó te bekakke? 

bekant, bekanst, bijkans, bijna. -+ beinaa. 
bekêêre, bekeren. 
bekêêreng, bekering. 
bekeiks, bekijks. 
bekènde, bekende. 
bekènt/d (voc.), bekend. k Sè je oovera/ be
kènt maake, ik zal je slechte eigenschappen 
(daden) openbaar maken. Eij staa bekènd 
as ten bonte ont, hij staat ongunstig bekend. 

bekèntmaake, 1. bekend maken; 2. een over
lijdensbericht aanzeggen. 

bekèntmaakeng, 1. bekendmaking; 2. het 
aanzeggen van een overlijdensbericht. De 
vorm die hiervoor gewoonlijk werd ge
bruikt, was: Der wor bekènt chemaakt, dat 
ooverleeden is N.N. in den auderdom van 
. . .  jaare. Meestal werden hieraan dan nog 
enige bijzonderheden toegevoegd omtrent 
plaats en tijd van begraven. 

bekêûre,bekeuren. 
bekêûreng, bekeuring. 
bèkfechte, bekvechten, redetwisten; syn. 
dilleberêêre, kwêêste. 

beklaage,beklagen. 
beklach/g, beklag. 
bekladde, 1. bekladden; 2. kwaadspreken. 
bekleeje (niet: beklêêje ), 1. bekleden; 2. 
touwslagersterm: het overtrekken van 
minderwaardig draad met hemmep of vlas, 
om de draad te versterken of te verbeteren. 

beknibbele, beknibbelen. 
bèkof, bekaf. 
bekokstoove, bekokstoven. 
bekomme, bekomen, weer op verhaal ko-
men; ovt. mv. bekwamme. 

bekomst, bekomst. 
bekóóre,bekoren. 
bekostege, bekostigen. 
bekrabbelt/d (voc.), 1. bemiddeld, niet arm; 
meestal uitgedrukt door litotes nied onbe
krabbelt. - Eij zit er nied onbekrabbeld bei. 
2. geestelijk goed ontwikkeld. Laa sein maar
schiete, azze ze et oover aarderekskunde
èbbe, daar is tie goed bekrabbeld in.

bekreune,bekreunen.
bekrimpe, bekrimpen.
bekrompe, bekrompen; comp. bekrompender,
bekrompeder.

bekwaam, bekwaam.
1. bèl, znw. bel, schel.
2. bèl, bw. wel. Ned. w is in het Gd. dikwijls
b; -+ beljaat, belnêênt, berom enz.

bèlaamer, belhamel.



belaataafele, belatafelen, bedriegen, voor de 
gek houden. 

belaataafelt/d (voc.), belatafeld. 
belaazere, belazeren, pej. voor bedriegen, be-
latafelen. 

belaazert/d (voc.), belazerd. 
belabbert/d (voc.), belabberd. 
belachelek, belachelijk. 
belande, belanden, aanlanden, terechtkomen. 
belang, belang. 
belange, belangen, aanbelangen, betreffen. 

Wat mein belangt, kè je je gang gaan. 
belangenaanie, bij lange na niet, op geen 
stukken na. 

belangerek, belangrijk. 
belangstèlleng, belangstelling. 
belans/z, balans. 
belast, belast. Uitdr. belast en belaaje. 
belaste, 1. belasten; 2. beschuldigen (ws. 
verkorting van belasteren). Nau mo je mein 
der nie meej belaste, da ta ding wèg is, ek 
bèn wa tat angaat sóó onschuldeg az en 
paschebóóre kint. 

belasteng, belasting. 
belastengbeljèt, belastingbiljet. 
belastere, belasteren. 
beldaadech/g, baldadig. 
beldaadecheit/d (voc.), baldadigheid. 
beleedege, beledigen. 
beleedeging, belediging. 
beleeft/vd (voc.), beleefd. 
beleefteit/d (voc.), beleefdheid. 
beleegere, belegeren. 
beleeve, beleven. 
beleije, belijden. 
beleijenis/z, belijdenis; mv. beleijenisse. 
belein, 1. balein; 2. striem. Chot, kint, èbbe ze 
jau mid en stok cheslaage? Der zit en êêle be
lein oover je gezicht! - Neej moeder, die rot

fènt sloog me mid en zwiep. 
beleit/d (voc.), beleid. 
belètte, beletten. 
belètsel, belèssel, beletsel. 
beljaa, welja; ook beljaat, bèljaa, bèljaat. 
beljart/d (voc.), biljard; ook bejart/d(voc.). 
beljarte, bejarte, biljarten. 
beljèt, biljet. 
belnau, belnaut, welnu. 
belneej, welneen; andere vormen belnêênt, 
belnêênek, bèlneej, bèlnêênt, bèlnêênek. 

bèlle, bellen, schellen. 
bèlleman, den -, potsenmaker in een narren
pak met belletjes bezet. Enkele keren per 
jaar kwam hij door de straten, liep enige 
malen hard heen en weer, ging op zijn han
den staan en lopen en maakte andere acro-

batische toeren. Aan het slot van zijn voor
stelling ging hij met een sèntebakkie rond. 
Hij werd ook wel den artlóóper genoemd 
(veroud.). 

bèlledêûrtie, beldeurtje; bèlledêûrtie speule, 
belletje trekken. 

belon, ballon, 
belofte, belofte. Spr. Belofte maak schuit. 
belööne, belonen. 
belööneng, beloning. 
belööp, beloop. Op sen belóóp laate, geen ver
dere aandacht meer aan schenken; geen 
verder gevolg meer aan geven. 

belöörech/g, 1. balorig; 2. verdrietig. Jo, zit 
nie sóó belóórech te keike, der bènne nog 
mêêr meide op te wêêrelt. Gêên ant Jol, maar 
en lant fol. 

belöörecheit/d (voc.), balorigheid. 
beloove, beloven. 
belstuurech/g, balsturig. 
bèlte, rumoerig, met veel geloop en gespring 
spelen van kinderen. Jonges, lóópe jullie nie

sóó dêûr de straat êên te bèlte,jullie maaken 
en èrrie, dad óóren èn zien dervan vergaat. 

belul, benul, benul, verstand. Neej, da karre
weichie kè je zein nie laate doen, daar è tie

toch chêên be/ui van. 
belust, belust. Belust zijn wordt bij vrouwen 
aangezien als een teken van beginnende 
zwangerschap, vooral als de belustheid zich 
richt op een bepaald, soms vreemdsoortig 
onderwerp. Ek weet et sóó nèt nied mi frau 
Van den Bèrrech, se iz rèchtewóórdech sóó 
belust op suurkóól en vroeger lustte ze die 
êêlegaar niet; da kon bèst iz miz weeze mi ter. 

bemènt, moment. Jo, kom laater maar iz 
berom; op tud bemènt è k chêên teit fóó je. 

bemiddelt/d (voc.), bemiddeld -,. bekrabbelt. 
bemoejal, bemoeial. 
bemoeje, bemoeien. 
benaut/d (voc.), benauwd. 
benauteit/d (voc.), benauwdheid. 
bènde, bende, troep. 
beneeje, beneden. Na de voorz. naar en van 
volgt de vorm beneejene. Zie Vormleer, 
Het Bijwoord. 

beneije, benijden. 
bèngel, bengel, alleen in de bet. ondeugend 
kind. 

bèngele, bengelen, slingeren. Je zaddoek ang 
uit jie broeksak te bèngele. 

benul, benul; ook -,. belul. 
benuut, znw. minuut. Ik è minstes tien be
nuute op ie staan te wachte. 

benuut, benuuwt/d (voc.), bw. en bnw. be
nieuwd. 



benuuwe, benieuwen. t Sèl mein benuuwe, 
oow of tad ovlóópt. 

beoefte, behoefte. 
beöörelek, behoorlijk. 
bepaalt/d (voc.), bepaald. 
beraame, I. beramen; 2. bereiken, volbren
gen. Nau, az ek et noch kèn beraame om et 
fanaavent noch klaar te kreige, kom ek et 
morregochent terèk bei je brènge. 

berachtech/g, waarachtig; syn. berèntech/g. 
berau(w), berouw. 
bèrde, te bèrde brenge, te borde brènge, te 
berde brengen. 

berduure,borduren. 
berduursel, borduursel. 
1. berèchte (veroud.), de laatste sacramenten
toedienen (r.k.).

2. berèchte, bedienen, verkopen in een winkel.
Sondachs berèchte ze daar niet; sondachs
wor taar nie berècht.

berèddere, beredderen.
berèddering, bereddering.
1. bereije, berijden; ovt. bereej; volt. dw.
bereeje.

2. bereije, bereiden; ovt. bereej, bereijde;
volt. dw. bereijt/d (voc.).

bereik, bereik.
bereike, bereiken; ovt. bereek; volt. dw. be-
reikt.

berèmpel(t) (euf.), waarachtig; syn. berèntech.
berèntech/g (euf), waarachtig.
berèt, baret.
bericht, bericht.
beriddenêêre, beredeneren; volt. dw. berid-
denéért/d (voc.).

beroemt/d (voc.), beroemd.
1. beroep, beroep; vak, ambacht.
2. beroep, verzoek aan een predikant om een
predikantsplaats te aanvaarden.

beroepe, beroepen, vnl. een beroep uitbren-
gen op een predikant.

beroerte, broerte, 1. beroerte; 2. apoplexie.
beroert/d (voc.), beroerd; ziek.
berom, weerom; terug. t Kos neege stuiverz,
az ek nau tweej kwarties cheeft, tan kreig ek
vei[ sènte berom.

beromstuit, weeromstuit; reactie. Me wazze
allegaar èrreg onder de indruk van al die
naarecheid in dad uisauwe en toe dad arreme
minz begon te schrééwe, begonne me van de
beromstuit allegaar te kreite.

beron, baron.
beron van Abbeniks, opschepper die niets

bezit of niets presteert. Daar zit tie beron
van Abbeniks nau nèt of tie duuzende te ver
téére èt, èn eij è noch chéén luiz om dóót te
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doen; ook beron van Abberniks. (Vergelijk 
Duits: Baron von Habenichts). 

beroo(w), 1. bureau; 2. politiebureau. 
1. bèrrech/g, 1. berg; 2. grote hoop; 3. heel
veel. Ik è nog en bèrreg wèrrek.

2. bèrrech/g, berg, schilferachtige hoofd
ziekte bij kinderen.

bèrrege, bergen; ovt. borrech/g; volt. dw.
geburrege > geborrege.

bèrregemot, bergamot (peresoort).
bèrst, barst; andere vormen barst, borst.
bèrste, barsten; ovt. borst > barstte; volt.
dw. geborste > gebarste. Andere vormen
voor de inf. barste, borste.

bèrzie, rommel, bende. Chot, Chot, wat en
bèrzie èbbe jullie ier gemaakt, je kèn der mi
chéén polsstok overéén springe.

bès, bes.
beschaadege, beschadigen.
beschaaft/vd (voc.), beschaafd; sup. be-
schaafst.

beschimmele, beschimmelen.
1. beschimmelt/d (voc.), beschimmeld.
2. beschimmelt/d (voc.), verlegen, bleu. Die

knul iz nau gewoonwèch te beschimmeld om
en meisie te vraage.

beschot, beschot.
beschuit, beschuit.
beschuldege, beschuldigen.
besèf/v, besef.
besjoemele, besjommele, betalen, voor de
kosten opdraaien, Zèch, Kees, ek è tie
gerdeine maar in de lorre gegóójt, die kon ek
nie méér wasse, de gaate vie/e der an alle
kante in. Ik è che/eik maar nuuwe bestèlt. -

Zóó, Mien, è jeij nuuwe bestèlt; maar weet
jei nau, waare me da fan motte besjommele,
as te reekening komt?

besjokke, mesjokke, 1. overdadig toegevend;
veelal in ontkennende zinnen. Zèg jo, /één
jei me iz èffiez en tientjie. - Zèg ek bèn nie
besjokke; die rikzdaalder van onderlèst è k
ook nog nie berom geat fa je.
2. razend verliefd. In deze betekenis wordt
het overdadig toegevende het dichtst be
naderd. Die meid is chewoon arstikke me
sjokke op tie knul; of tie ze nau uischèlt, of ta
tie ze op a/derleij meniere voor de gèk aut, se
bleift em maar achter zen kont lóópe.

beskuul, bascule.
1. beslaan, beslaan. Die boer è sen paart /aate
beslaan.

2. beslaan, aanslaan. De ruite bènne bes/aage
déûr de waasem.

beslach/g, beslag, vooral voor het bakken
van pannekoeken.



Moeder, kreige me koekebak, da je an et be
slag maake bèn? -+ koekebak. 

beslisse, beslissen. 
besluit, besluit. 
besluite, besluiten. 
besmètte, besmetten. 
besmèttelek, 1. besmettelijk; 2. gauw vuil 

wordend. Dat witte ooverèmt mo je nied 
anauwe azzie je fiets schóón gaa maake, dat 
witte goet is feu/ te besmèttelek. 

besneijenis/z, besnijdenis. 
bèssesop > bèssesap, bessesap. 
bèst, best. 
1. bestaan, ww. bestaan; ott. mv. bestaane;
ovt. bestong, besting.

2. bestaan, znw. bestaan, inkomen. Mid êêl
da kleine snèrtwinkeltie è tie vènt nog maar
en goed bestaan.

besteedelingsuis, bestedelingenhuis. -+ prov:
veniersuis.

bèsteej, bedstede.
besteeje, 1. besteden, uitgeven; 2. pijnlijk
ervaren; da ka je besteeje, dat is een pijnlijke
ervaring. Ek bèn op men kop cheval/e, en êêl
gat erin, maar da kè je èffe besteeje !

bèstekaamer, bestekamer, w.c.; syn. pleej
(oorspr. normaal in gebruik, later pej.),
sekreet (veroud.), scheituis/z, (pej.); tegen
woordig weej seej.

bestèl, eenmaal gebakken beschuitbol. Dit
was het eerste voedsel voor een kraamvrouw
na de bevalling. Het moest vooraf besteld
worden bij een bakker die ook beschuit
bakte; vandaar waarschijnlijk de naam.

bestèlle, bestellen.
bestèndech/g, bestendig.
bestiere, bestieren, regelen, besturen.
besturreve, besterven; ook volt. dw. Minz ek

èt et bekant besturreve van de schrik. - Dat
wóórt /eit chewoon in zen mond besturreve,
iederen klip-klap óór ie t em zègge.

bèstwil, bestwil. Jaa t iz wèl beroert, azzie je
eige kindere mo slaan, maar t is fóór der eige
bèstwil; je kèn ze tog maar nie fóór gal/eg
èn rat op /aate groeje.

bèt/d (voc.), bed; mv. bèddes/z > bèdde; vkw.
bèddechie > bètjie. Zegsw. Ze mod in der
bèt,ze is zwanger. (Spr. enZegsw. 66).

betaalder, betaler; en s/èchte betaa/der, een
schuldenmaker.

betaale, betalen.
betaaleng, betaling.
beteekene (niet: betêêkene ), betekenen.
beteekenis/z (niet: betêêkenis), betekenis; mv.

beteekenisse.
beteije, betijen; alleen in laat em maar be-

teije. -+ uittui/e. 
beteis/z, beiteis/z, bijtijds. 
beteutert/d (voc.), beteuterd; ook betoetert/d 
(voc.). 

betichte, betichten, beschuldigen. 
betingel, het geheel van tingels die op een 
muur zijn aangebracht. 

betingele, betingelen. 
betrèkkeng, betrekking. 
bètte, betten. 
bètteit/d (voc.), bedtijd. 
betuttele, betuttelen. 
bètweis/z, bitweis/z, op de hoogte van de 
eerst nodige kennis en bekwaamheid. Zóó 
jo, duz jei kom ier wèrreke as krullejonge. 
Nau, gaa maar gau naar die knècht, tie daar 
an die achterste bank staat te wèrreke, dan 
zèl die je wèl bitweiz maake oover wat je 
nauw et êêste mo chaan doen. 

beugel, beugel. Zegsw. Da kèn nie dêûr den 
beugel. ( Spr. en Zegsw. 644). 

beüist/zd (voc.), behuisd. 
beuj, beu. Nauw, êêr da je daar meej klaar bèn, 
za je et ook wèl beuj weeze. 

beuk, beuk. 
beuke,ww. beuken. 
beukenootjies/z, beukenootjes; ook boeke-

nootjies/ z. 
beul, beul. 
beule, ww. beulen, zwoegen. 
beulewèrrek, beulenwerk, onmenselijk zwaar 
werk. 

beüllep, behulp; het strikt nodige. Nau, dat 
uisie, dadde ze die weedevrau gegeeve èbbe, 
daar achter in die póórt, iz ook nie feu/ ups; 
et minz è ter der beüllep, maar daar iz dan 
ook al/ez mee gezeit. 

beunaas/z, beunhaas. 
beunaaze, beunhazen. 
beunaazereij, beunaazeraasie, beunhazerij. 
1. bêûre, beuren, tillen. Daz me te zwaar, da
kèn ek nie bêûre.

2. bêûre, ontvangen. Da kèn ek nau nog nie

betaale, ik mo men weeklóón nog beure.
3. bêûre, gebeuren. Wat, wi jauw baaz jauw

an die gevaarleke mesien laate wèrreke? Nau,
da sèl nie bêûre óór, daar zèl ek tan wèl iz èffe
en stokkie vóór steeke.

1. bêûrs/z, bnw. beurs. k Chlóóf ta tie appel
bêûrz is. - Bèlnêênt jo, eij is chewoon verrot.

2. bêûrs/z, beurs; ook afkorting voor arbeids-
beurs (nieuw).

bêûrsecheit/d (voc.), beursheid.
bêûrt, beurt.
beuzeldereij, beuzelarij.
beuzelpraatjies/z, beuzelpraatjes.



bevalle, 1. bevallen, behagen; 2. bevallen, 
een kind ter wereld brengen. 

bevalleng, bevalling. 
bevange,bevangen. 
bevattelek, bevattelijk. 
beveele, bevelen; ovt. bevool; volt. dw. be
voole. 

bevèl, bevel; mv. beveele. 
bevindelek, bevindelijk: niet geleerd, maar 
uit eigen beleving, uit eigen bevinding. Dit 
woord wordt graag gebruikt in zeer ortho
dox protestantse kringen. 

bevindeng, bevinding. ---+ bevindelek. 
bevliegeng, bevlieging. 
bevreije, bevrijden; ovt. bevreej; volt. dw. 

bevreijt/d (voc.). 
bewaare, bewaren. 
bewaarschool, bewaarschool; syn. kakschool 
(veroud.). 

beweechelek, beweeglijk. 
beweege, bewegen; syn. verweege, verroere. 
beweegeng, beweging. 
bewêêre, beweren. 
beweis/z, 1. bewijs; 2. klein beetje. Jantjie zit 
te zêûre om nog mêêr vèt. Moeder, die vint, ta 
tie genoech cheat èt, zècht: "Ek sèl em nog 
maar en beweisie geeve, dan au tie op mi 
sêûre." Ze gaa tan mi te natte leepel oover 
zen eete êên. 

beweize, bewijzen. 
bewèrrekelek, bewerkelijk, ingewikkeld. Minz 

minz, wat en bewèrrekelek petróón is tat fan 
die jurrek; je mod uikeike as te wiedewêêgaa 
èn dan è je nog aast wèl twee maal zóóveul 
teit nóódeg as fóór en gewoone jurrek. 

bewèste, bewesten, ten westen van. Gaudaa 
leid en êêl ènde bewèste Auwaater. 

bewondere, bewonderen. 
bewussein, bewustzijn. 
bewust, bewust. 
bewustelMs/z, bewusteloos. 
bezaadecht/gd (voc.), bezadigd; ook bezaajt/d 
(voc.). -Eij iz en auwe, bezaajde man. 

bezalt, basalt. 
bezar, bazaar. 
bezêêre,bezeren. 
bezeete, bezeten. Zèg, hè je soms bezeete, da 

je zóó te kêêr gaat? Ook van de duuvel be
zeete. Die vènt leikend wèl van de duuvel 
hezeete, k chlóóffast, ta tie gèk wort. 

bezeetene, bezetene. Eij gaa te kêêr az en be
zeetene. 

bezeije, bezijden, naast. Nau bè je der bezeije, 
eij iet chêên Jan, eij iet Piet. 

bezèt, I. bezet; 2. verlegen. Die jonge is sóó 
hezèt; as ter andere minse beij bènne, durref 
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tie zen mont temèt nied oope te doen. 
beziele, bezielen. Zèg, wa beziel jauw, om dat 
móóje faasie zóó maar kepot te góóje? 

beziende, bijziende. 
bezinksel, bezinksel; syn. droesem. 
bezit, bezit. 
bezitte, bezitten. 
bezjoer, bonjour. 
bezoejeng, drukte, rompslomp. Sjonge, sjon
ge, wad en bezoejeng was tat, mi tie bru/left 
fan Jaantjie. 

bezoek, bezoek. 
bezoeke,bezoeken. 
bezoldege, bezoldigen. 
bezoldeging, bezoldiging. 
bezondege, bezondigen. Win je eige nie sóó op, 
waarom zauw ie je ziel bezondege vóór zóón 
snèrtfènt; das te êêle vènt nie waart. 

bezonder, bijzonder. 
bezoope (pej.), bezopen, dronken. 
bezuije, bezuiden, ten zuiden van. Móort leid 
bezuije Gaudaa. 

beznin, bazuin. 
bezurrecbt/gd (voc.), > bezorrecht/gd (voc.), 
bezorgd. 

bezuure, bezuren. 
bezwaar, bezwaar. 
bezweike, bezwijken. 
bibberaasie, de -, bibberatie, heftig, lang
durig beven door kou, honger of ziekte. 

bibbere, bibberen. 
bibberech/g, bibberig. Ek bèn zóo bibberech; 
k weet nied, wa me vandaag menkêêrt, ov ek 
nau koórz èd of tad ek seenewachteg bèn of 
tad ek nie choed en bèn. 

bich/g, big; mv. bigges/z. 
bidde, bidden; ovt. bidde; volt. dw. gebeeje. 
bidder, 1. bidder; 2. begrafenisbedienaar. ---+ 
anspreeker, doódbidder en draager. 

biebeleteek, bibliotheek. 
biecbstoel, biechtstoel. 
biecht, biecht. 
biechte, biechten. 
biefstuk, biefstuk. 
bieje, bieden; ovt. booj; volt. dw. gebooje. 
biejer, bieder. 
biejeskoop, bioscoop. 
bielange, merkbaar naar iets verlangen. Jo, 
geev je zussie ook en stukkie van die koek, 
je zie tog wèl, oo ze staa te bielange, et heit 
ter gewoon de keel of 

bier, bier. 
bierbuik, bierbuik. 
biertie, biertje. 
bies/z, bies. 
biest, biest. 



biet, biet. 
biezonder, bezonder, bijzonder. 
biggel, kiezelsteen, grintsteentje; mv. big
gels/z. Uitdr. zóów ard az en biggel; ook 
zóów ard az en bikkel . ....... bikkel. (Spr. en 
Zegsw. 819). 

biggele, biggelen. 
bikböört/d (voc.), alleen in de zegsw. Ze 
stuure je van bikbóórt naa bakbóórt. ( Spr. en 
Zegsw. 785). 

bikke (nieuw), eten. Èje wa te bikke?- Ik è 
men bikke bei me. 

bikkel, bikkel, kinderspeelgoed, vooral voor 
meisjes. 

bikkele, bikkelen, kinderspel vnl. voor meis
jes. 

bil, bil. 
hinde, 1. binden; ovt. enk. bon, bont/d (voc.); 

mv. bonne, bande; volt. dw. gebonde. Bin
te zak maar op te waage vast; bin tie twee
stokke maar an mekaar vast.
2. winden. Me hinde da tau wèl om en stok
kie, dan raak et nied in de war; hinde jullie da
chaare iz èffiez op.

binne, binnen. Zie Vormleer, Het Bijwoord.
1. binnedêûr', binnendoor.
2. bin'nedêûr, binnendeur.
binnegaan, binnengaan; gebr. naaw binnene
gaan.

binnekort, binnenkort, spoedig.
binnesmons, binnensmonds.
binneste, binnenste.
binnestebuitene, binnenste buiten.
binnesuis/z, binnenshuis.
bint,
bisschop, bisschop.
bit, bit.
bitter, bitter.
bitterkoekie, bitterkoekje.
bittertie, bittertje.
bitweis/z, ....... bètweis/ z. 
blaach/g, blaag. En minz è wa te stèlle mi tie 
blaage van jongez rèchtewóórdech; ze ver
rinnewéére je ééle boel. 

blaaker, blaker. 
blaakere, 1. blakeren; 2. schroeien. 
blaar, blaar. 
1. blaare, huilen, schreeuwen; andere vormen
bléére en blérre; syn. kreite.

2. blaare, bladdere, ww. bladeren.
blaas/z, blaas.
blaate, blêtte, blaten.
blaazballek, blaasbalg; ook blaazballech/g.
blaaze, blazen. Zegsw. Kè je damme? Dan kè
je blaaze ook. Blaaze in het damspel is een
steen die op slag stond en door de tegen-

speler niet gespeeld is, wegnemen. Volgens 
het officiële damreglement is dit niet ge
oorloofd. 

bladdere, ww. bladeren . ....... 2. blaare. 
blaffe, blaffen. 
blank, bnw. en bw. blank. 
blanke, znw. blanke. 
blasseij, bladzijde. 
1. blat/d (voc.), blad (van papier of prent);
mv. blaaje en blaare.

2. blat/d (voc.), blèt/d (voc.), blad; taafelblat,
teeblatenz; mv. blaaje.

blatluis/z, bladluis.
blaubaart/d (voc.), blauwbaard.
blaubèkke, blauwbekken.
blaublau(w), -laate, blauw blauw laten.
blauchie, blauwtje; ook blauwchie, blautjie.
blaudotjie, zakje met blauwsel, zakje blauw.
blausel, blauw, blauwsel.
blauselwaater, blauwselwater.
Blaustraat, op te -, Blauwstraat.
blauw, blauw.
blauwe, ww. blauwen.
blauwe knööp, de -, 1. geheelonthouders
vereniging; 2. het insigne van zo'n ver
eniging. Eij iz an de blauwe knóóp, eij iz
nauw ook ofschafter geworre.

blauwe schuit, de -, spataderen, vooral aan
de benen, bij vrouwen na een bevalling; in
ernstige gevallen spreekt men van kraam
bééne.

1. bleek (niet: bléék) den -, bleekveld. Et
choed op ten bleek lègge, het wasgoed te
bleken leggen. Uitdr. naa den bleek, ver
loren, waardeloos. Ik bèn van de plank of
chegleeje èn in t waater te lande gekomme;
maar daz nau et èrrechste niet, maar men
ééle jassie iz naa den bleek, t is sóó gekrompe,
da k et nie méér an kèn èbbe.

2. bleek (niet: bléék), bnw. en bw. bleek.
bleeke (niet: blééke ), bleken. 
bleekecheit/d (voc.), (niet: bléékecheit), bleek-
heid. 

bleeker, (niet: blééker), bleker. 
bleekereij (niet: bléékereij), blekerij. 
Bleekersingel, (niet: Bléékersingel), op te -, 
Blekerssingel. 

bleekscheet (niet: bléêkscheet), bleekneus. 
blêêre, ....... 1. blaare. 
blefon, plafond. 
blegêûr, blagueur, opschepper. Mo je daar 
dien blegéûr zien lóópe, et leikend wèl of tie 
den burregemeester is. 

bleij, blij; comp. bleijer en bleijerder. 
bleijtoe, blij, blij te moede. k Bèn bleijtoe, 
dadde de jongez wéér naa school toe bènne, 
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die fekansie iz ook niks. 
bleive, blijven. 
bleivertie, blijvertje (meestal met ontkenning 
gebruikt). k Chlóóv nóójt, da ta kintjie van 
vrau Van Dam en bleivertie zèl weeze, da sie 
ter mein te slècht uit. 

blemêêre, blameren. 
blêrre,-+ 1. blaare. 
blèt/d (voc.), -+ 2. blat. 
bleuj, bleu, verlegen. 
bleujecheit/d (voc.), bleuheid, verlegenheid. 
bliek, 1. bliek (vissoort); 2. onnozel mens. 

Onnóózelen bliek fan en meit, staa ter nau 
nied nèd beij ovvie je laaste óórtie versnoept 
èt; je zie toch seeker wèl, da je je jurrek 
achterste vóóre an èt. 

blik, 1. blik (stofnaam voor dun geplet me
taal); 2. vuilnisblik, stofblik. Zèg,geev me et 
farreke èn et blik iz an! -+ 2. varreke. 

blikke, blikken. Zonder blikke ov blóóze staat 
ie me daar de gróóste leuges te vertèlle. -+ 
verblikke. 

bliksem, bliksem (ook als basterdvloek). 
bliksems/z, bliksems (basterdvloek). 
bliksemtrein (veroud.), bliksemtrein, een 
trein die niet in Gouda stopte. 

blikslaager, blikslager; ook basterdvloek wa 
blikslaager !

blikslaagereij, blikslagerij. 
blin'deman, blindeman. 
blindeman'nechie, blindemannetje, kinder-
spel, krijgertje met geblinddoekte ogen. 

blint/d (voc.), blind. 
bloedarremoe, bloedarmoede. 
bloedblaar, bloedblaar. 
bloedech/g, bloedig, met veel moeite en na
righeid. Zèg Willem, mo je nau je goet sóó 
moetwillech ferdistelewêêre, waar ek sóó 
bloedech fóór è motte wèrreke? 

bloedei'ge, bloedeigen. Zèg, wa dènk ie nau 
toch fa me, da k men bloedei'ge kind achter 
gaa stèlle vóór en wiltfreemde? 

Bloedenpoort, in den -, nu verdwenen zij
straatje in de Wilhelminastraat. Het werd 
ook Broederpóórt genoemd. 

bloederech/g, bloederig, met bloed bevlekt. 
bloedont/d(voc.), bloedhond (meestal fig. 
voor mensen gebruikt). 

bloefergifteging, bloedvergiftiging. 
bloeftèk, bloedvlek. 
bloej, bloei. De rooze staane in den bloej. 
1. bloeje, bloeien.
2. bloeje, bloeden; ovt. bloejde; volt. dw.

gebloejt/d (voc.).
3. bloeje, znw. mv; in het enk. alleen vkw.

bloechie, bloedje, beklagenswaardig kind,
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mens. Die arreme b/oeje van kindere, ze èbbe 
bekant chêên klêêre an derluij /eiftes. 

bloejerech/ g, gemakkelijk bloedend, Minz ek 
bèn toch sóó bloejerech, t minste of che
ringste dad ek men eige sneid of stóót, tan 
b/oej ek az en run. 

bloes/z, blouse (voor jongens). 
bloesem, bloesem. 
bloesie, blouse (voor meisjes). 
bloet/d (voc.), bloed. 
bloetchèlt/d (voc.), bloedgeld. 
bloetkraale, bloedkralen, bloedkoralen. 
Bloetkraale en brantkraale; het was een 
spelletje, deze twee woorden zo snel en zo 
dikwijls mogelijk achter elkaar te zeggen, 
zonder zich te vergissen. 

bloetspuugeng, bloedspuwing. 
bloetsuiger(t), 1. bloedzuiger (soort gelede 
worm); 2. afperser. 

bloeze, ww. bloezen, bol staan van een blouse. 
Ek èd en nuuwe bloes chekocht, vi je nie ta 
tie móój bloest? 

blok, blok. 
blokkedöos/z, blokkendoos. 
blokschaaf/v, blokschaaf. 
1. blom, bloem, uitgebuild meel. Zegsw. Je
slaa te blom deruit èn je au te zeeme/e oover.
(Spr. enZegsw. 5).

2. blom, bloem (van een plant).
blombol, bloembol.
blomköol, bloemkool.
blommech/g, bloemig (van aardappelen, die
bij het koken los uiteenvallen).

Blommedal, in t -, Bloemendal, Kleiweg.
Naam waarmee de Kleiweg, de voornaam
ste weg in de polder Bloemendaal, werd
aangeduid.

blommemart, bloemenmarkt. Deze blomme
mart werd vroeger gehouden op de Gouwe,
tegenover de visbanken (oorspr. Koren
markt) op woensdagavond en donderdag
morgen.

blommepap', blom'pap, bloempap.
blommist, bloemist.
blomsaus, een van bloem gemaakte saus, vnl.
gebruikt over blomkóól en vis.

blont/d (voc.), blond.
blook, klomp.
blöosöofs, blootshoofds.
bloot, bloot.
blöotlègge, blootleggen. Uitdr. Je kond blóót
lègge, al je geheimen prijsgeven. ( Spr. en
Zegsw. 690). Aje van den arreme wil trèkke,
dan mo je êêrst êêl je kond blóótlègge, êêr
da je wa kreicht. -+ arreme.

blooze, blozen. Zonder blikke ov blooze.



blubber, den-, bagger, modder. 
blusse, blussen. 
bobbekop, bobbekop; narrig, knorrig mens. 
Die vènt, das sóón bobbekop, die èd oovera/ 
wat op an te mèrreke, der iz noojt wat naa 
zen zin, daar iz nau gewoon gêên goet chaare 
mee te spinne. 

bobbel, bobbel, bult. 
bobbelech/g, bobbelig. 
bochel, bochel; gebr. bult; ook in de het. ge
bochelde. Spotrijmpje: t Iz den bult sen eige 

schuit, dat eij die last ma draage; as tie naa 
de smit toegaat, war tie der ofches/aage. 

bocht, 1. bocht, kromming; 2. ondeugdelijke 
waar. Uitdr. in de bocht springe, het voor 
iemand opnemen. Die kindere èbbe gêên 
leeve beij die stievmoeder, ek begreipt niet, 
ta tie vaader der nie mêêr vóór in de bocht 
springt, et bènne toch sein eige kindere. 

bochtech/g, bochtig. 
bochterech/g, bochtig, met meer bochten. 
boddie, lichaam, body. 
boe(w), tw. boe; gebezigd om kinderen aan 
het schrikken te maken. Zegsw. Eij zèch 
chêên boew ov baa, hij is erg zwijgzaam. 

boebaa, kittelorig mens, dwarskop. - bobbe-
kop. - Wat en boebaa bèn jeij, om oover zóón 
k/einecheit sóó te kêêr te gaan. 

boeboe, vlieger zonder staart met gebogen 
dwarslat. 

boech/g, boeg. Uitdr. vóór de boeg èbbe, te 
wachten hebben. Zóó jochie, è jeij de mèl
/ekkan kepot /aate va/Ie? Nau,jeij zèl ook wa 
fóór de boeg èbbe azzie tuiskomp. 

boechspriet, boegspriet. 
boef/v, boef. 
boej, boei. En kop az en boej, een hoogrood 
hoofd, een zeer sterke blos. 

boeje, boeien 
boejent/d (voc.), boeiend; bijna alleen in en 
boejend boek. 

boek, boek. 
boekauwe, boekhouden. 
boekauwer, boekhouder. 
boekende grutte, boekweit, boekweitgrutten. 
boeketaal, boekentaal. 
boekewurrem, boekenwurm; alleen voor 
iemand die veel in boeken snuffelt. 

1. boel, boel, inboedel; meestal wordt alleen
het vkw. boe/tie gebruikt. Die luij bènne
veruist naa buite de stat èn ze èbbe êêrst ter
êê/e boe/tie verkocht. Ze kóópe gunter zeeker
ge/eik allegaar nuuw.

2. boel, boel, veel. Eij zi ter goed beij, eij èd en
êêle boel gèlt.

Boeliekaa, Boelekaa, in de -, Boelekade.

boeman, boeman, kinderschrik, schrikwek
kend mens. Paz op, Pietjie, as te boeman 
komt, hè je der beij, eij neem je mee. -Zèg, 
nau ma je mein nie sóó az en boeman of 
schildere beij die minse, zóó s/ècht az jeij 
zègt, bèn ek nauw ook wêêr niet. 

boender, boender. 
boene, boenen. 
1. boer, boer -(Spr. enZegsw. 119).
2. boer, boer, oprisping; en boer laate.
boerdereij, boerderij.
boere, I. boeren, het bedrijf van boer uit
oefenen; 2. oprispen.

boerebooter, boerenboter, in tegenstelling
tot fabrieksboter.

boeredachchèlder, losse boerenknecht, die
per dag betaald wordt.

boerejonges/z, boerenjongens, rozijnen op
brandewijn.

boerekaffer, boerekinkel, scheldwoord voor
ruw of onbeschaafd mens.

boereknècht, vaste boerenknecht, in tegen
stelling tot de boeredachchelder.

boerekööl, boerenkool.
boeremalloot, de dag waarop de boeren
knechts en boerenmeiden hun dienst aan
vaardden of verlieten. Dit was ook de dag
waarop het jaarloon werd uitbetaald. Het
was altijd een marktdag, het boerenperso
neel trok dan naar de stad en zette daar de
blommechiez buite. Voor de Goudse midden
stand was het dientengevolge een soort
feestdag of kermisdag. Er was onderscheid
tussen prottestanse malloot, de eerste don
derdag na kèrsemes en róómse malloot, de 
eerste donderdag na Sinte Ketrein (25 no
vember). Het was een gebruik, dat de koeien 
die op malloot nog in de weide liepen, door 
de knechts mochten worden gemolken. Die 
mochten de melk dan voor zichzelf houden. 

boeremeisies/z, boerenmeisjes, abrikozen op 
brandewijn. 

boerin, boerin. 
boers/z, boers. 
1. boete, boete.
2. boete, ww. boeten.
boetebriefie, aanmaning van de belastingen.
k Mag men belasteng wèl is chaan betaale,
k èd en boetebriefie geat.

boevachtech/g, boeverech/g, boefachtig.
boezelaar, boezelaar, meisjes- of vrouwen
schort.

boezeroen, boezeroen, werkoverhemd voor
mannen (Fr. bourgeron).

boezjander, ongeschoold werkman in aarde
werkfabrieken, die voor de andere werk-
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lieden vnl. het nodige aanbreng- en weg
brengwerk verricht. 

bok, I. bok, mannetjesgeit; 2. blunder; en 
bok schiete, een blunder maken. 

bokke > bukke, bukken. 
bokkebaart/d (voc.), > bakkebaart/d (voc.), 

bakkebaard. 
bokkech/ g, bokkig, stuurs. 
bokkem, bokking. 
bokkepruik, bokkepruik. 
bokkerech/g, bokkig. 
bokkespronge, bokkesprongen. Zegsw. Daar 
zè je ook chêên bokkespronge van maake, 
daarvan zul je je geen overdadige weelde 
kunnen permitteren. 

bokse, 1. boksen; 2. hard werken. Uitdr. /ets 
voor mekaar bokse, iets tot een goed einde 
brengen. Zóó, jochie, zie je zóó teuge dat 
wèrrekie op, kè je t nie fóór mekaar kreige? 
Nau geev maar ier óór, dan zèl ik et wèl èffe 
vóó mekaar bokse. 

1. bol, znw. bol.
2. bol, bw. en bnw. bol; comp. bolder.
bolleboos/z, bolleboos/z, bolleboos.
bolleföoj, op te -, op de bonnefooi, op goed
geluk (Fr. à la bonne foi).

bollekes/z, een van de vier standen van de 
bikkel bij het bikkelspel; de bikkel ligt dan
op zijn kant met de bolle kant boven.

bolster, bolster.
Bolwèrrek, op et -, Bolwerk.
bolwèrreke, bolwerken, iets volbrengen. ----,.
bokse. - Zèg, Jan, kèn je t al/êêneg an, ov
mod ek ie èllepe?-Neej, bleiv jeij maar an je
eige wèrrek, ik zèl et wèl al/êên bolwèrreke.

1. bom, bom (projectiel);
2. bom, tw. klanknabootsing, bom.
3. bom, zure augurk.
bombaarie, bombarie; grote drukte, op
schepperij. Wad en bombaarie maake die
luij tag dieje daar op ten oek bènne komme
woone; èn azzie nau weet fan wa fóór komov
ovve ze bènne èn dadde ze nau noch chêên
luiz èbbe om dóót te doen, dan begreip ie niet,
waare ze et lèf f andaan aale.

bombaazein, bombazijn (Wordt nu vrijwel
niet meer gedragen).

bombakkes/z, mombakkes.
bombast, bombast.
bomeis/z, bomijs, los, brokkelig ijs met te
veel lucht erin.

bommeltrein, boemeltrein, stoptrein.
bon, bon; vkw. bonnechie > bonnetjie.
bondech/g, bondig; kort èn bondech.
1.bonk,harde stomp.
2. bonk, bonk, groot stuk.
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3. bonk, oud paard.
bonker (veroud.), bonker,jekker.
bonkerech/g, 1. bonkig; 2. alleen in verbin-
ding met zitten; bonkerech sitte, dwars zit
ten. Dad nau en ander die baan gekreegen èt,
waar die zóó vast op chereekend at, sit em
knab bonkerech.

bons/z, 1. bons, klap, slag; 2. ontslag. Eij è te
bons chekreege, hij is ontslagen; z'n meisje
heeft de verkering uitgemaakt.

bonsem, bonseng, bunzing.
bont, bont.
bonze, bonzen.
booch/g, boog.
boode, bode; mv. boodes/z.
booge, ww. bogen, roemen op, trots zijn op.
Eij booch ter alteid op, ta tie van zóón goeje
komov is.

Booge, op te-, Bogen.
boogert/d (voc.), (niet: bóógert), bogaard,
boomgaard.

boojem, bodem.
boom,boom.
boon, boon.
boonestaak, bonestaak, schertsend voor lang,
mager persoon.

boontjie, boontje. Spr. Bóóntjie komd om zen
lóóntjie.

boor, boor.
booraks, borax.
boorbant/d (voc.), boordband. (Band waar
mee men kledingstukken omboordt tegen
het slijten van de randen, bv. de onderrand
van rokken, de randen van jassen en vesten
enz. Thans veel minder gebruikt dan voor
heen).

boore, boren.
boorende vol, boordevol.
Bööroft, (veroud.), Bodegraven.
böört/d (voc.), boord; vkw. bóórechie (ver-
oud.) > bóóretjie > bóórtie.

böörwaater, boorwater.
boörzallef/v, boorzalf.
boos/z, boos.
booschop > booschap, boodschap.
booschoppejonge, boodschappenjongen.
booschoppemantjie, boodschappenmandje.
boot, boot.
booter, boter.
booteram, boterham.
booterbiesie, boterbiesje.
booterblom, boterbloem.
booterbriefie, boterbrieije, schertsend voor
trouwakte. Vrauwe, nau da bènne ook
chóóchemerz óór, vóór dadde ze getraud
bènne, bènne ze zóó liev az en èngel, maar oo



weej, azze ze éénmaal der booterbriefie te 
pakke èbbe, dan è je niks méér beij der te 
vertèlle. 

booterlètter, boterletter. 
booteruis/z, boterhuis (de hal onder het stad
huis, waar de boeren donderdags hun eigen
gemaakte boter verkochten, niet aan han
delaars, maar rechtstreeks aan particulieren). 

böötwèrker, bootwerker. 
boove, boven. Zie Vormleer, Het Bijwoord. 
boovedêûr, bovendeur (de bovenste, apart te 
openen helft van een in tweeën gedeelde 
voordeur van een woning). 

boovekaamer, 1. bovenkamer; 2. hersens. Ag 
man, je bèn nie choed weis, t mekéér ie in je 
boovekaamer. 

boovemeester, den-, bovenmeester, school-
hoofd. 

boovenan,boovan,bovenaan. 
booveste, bovenste. 
boow, boterham (kindertaal). 
borde, te horde (bèrde) brènge, ter sprake 
brengen. t Iz da Piet tat nau te horde ge
bracht èd, anderz adde me die zaak éélemaal 
vergeete. 

borpepier, bordpapier, karton. 
borre, bij het vliegere (zie ald.) zo met eigen 
vliegertouw manoeuvreren, dat men daar
mee het vliegertouw van een andere vlieger 
breekt of doorschuurt, met het doel die 
andere vlieger te bemachtigen. De kunst is, 
de eigen vlieger daarbij niet te verliezen. 

borrel, borrel. 
borskwaal, borstkwaal. 
borsplaat, borstplaat. 
1. borst, barst, barst.
2. borst, borst, bovenlichaam, borstkas, voor
zijde van de borstkas.

3. borst, gemoet/d (voc.), borst, buste. En
kint te borst cheeve; en kind an de borst lègge,
een zuigeling voeden met de eigen moeder
melk.

borste, harste, bèrste, barsten.
borstel, borstel.
borstleijer, borstlijder.
borstooneng, borsthoning.
borstrok, borstrok. Zegsw. Ik èp et op men
borstrok (euf.), k èp et op te borst, ik hoest
veel; ik heb een borstkwaal.

bort/d (voc.), bord.
1. bos/z, bos, bundel, mv. bosse.
2. bos/z, bos, woud. Et boz instuure, wegstu
ren. k Sèl die jongez maar et boz instuure,
dan bèn ek se en póósie kweit, 'k zal die jon
gens maar de straat opsturen, dan ben ik ze
een poosje kwijt; ook obbosse.

3. bos/z, ziekenfonds. In wèlleke boz hè jeij?
In welk ziekenfonds (begrafenisfonds) ben
jij?

bosseman (veroud.), incasseerder voor een
begrafenisfonds of ziekenfonds. Nieuwere
benamingen:/ onksteman, f onsteman, boode.

bossies/z, struiken. Een struik noemde men
gewoonlijk en bóómpie, maar een groep
bijeenstaande struiken heette de bossies. -
Jonges, gaane jullie meej, dan gaane me 
schiet speule in de bossies an den deik, daar 
kènne me goed wèchkruipe. ---->schiet.

bossiezmaaker, leerling-sigarenmaker, die
het binnenwerk van de sigaren in elkaar
rolt tot bossies.

1. bot/d (voc.), bod, het bieden van een prijs.
2. bot, bot (vis).
3. bot, been.
4. bot, bw. en bnw. bot (onscherp); comp.

botter en botterder.
botfiere, botvieren.
botwèch/g, botweg.
bozduif/v, bosduif.
bozduuvel, bosduivel; mens met onverzorgd
haar. Zóó kè je de straat nied op, je mod
éérst je aar iz beeter opmaake, zóó [eiken je
wèl en bozduuvel.

Bozwèch/g, in de -, Bosweg.
braaf/v, braaf.
1. braaje > breije, breien; ovt. braajde >
breej; volt. dw.gebreeje.

2. braaje, braden; ovt. braajde; volt. dw. ge-
braaje.

braajpan, braadpan.
braake, braken; syn. spuige.
1. braam, braam (vrucht).
2. braam, omliggende rand van pas geslepen
beitel.

braanie, brani; alleen in ongunstige zin: op
schepper, opschepperij.

braanieschoppe, opscheppen met veel drukte
en vertoon.

braanieschopper(t), drukdoende opschepper.
braasem, 1. brasem (vis); 2. bakvis; 3. vlegel
achtige jongen. Zèg alleven braasem, au jeij
je eige en beetjie koest! - Wat en mallen
braasem bèn jeij, om zukke flauwe kul teuge
zóón dèftege menéér uit te braake !

brabbele, brabbelen.
brak, 1. jonge hond; 2. ondeugende jongen.
Die brakke van jongez èbbe men ééle gang
smêêrech chemaakt.

brakke, de -, de barakken (een barak die
aan het einde van de Fluwelensingel in de
meneezie stond, waarin lijders aan een
besmettelijke ziekte werden geïsoleerd).
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Zèg, è je ook geóórt, tadde ze dat êêle uis
auwe van Janse naa de brakke gebracht èbbe? 
Ze zègge, da tie vrau _de pokke èt. 

branchlas/z, brandglas, vergrootglas; mv. 
branchlaaze. 

brande, branden. Eij bran sen eige; die koole 
branne bèst. Zie Vormleer, Het Werkwoord. 

brander, brander. 
branderech/g, branderig. 
brandewein, brandewijn. 
brankast, brandkast. 
branspuit, brandspuit. 
brant/d (voc.), 1. brand; 2. brandstof. t Iz 
wat te zègge mi tie kauw, vóóral nauw dêûr 
die óórloch te brant sóó duur is. 

brantasteransie, brandassurantie, brandver-
zekering; ook brandasteransie. 

brantaut, brandhout. 
brantkraale, - bloetkraale. 
brantneetel, brandnetel. 
bratjie, klein kluwentje wol of stopsajet (plat 

kluwentje) van 5 à 10 gram. Tegenwoordig 
veelal op kaartjes gewonden verkocht. 

1. brauwe, brouwen (vnl. van bier).
2. brauwe, brouwen, het uitspreken van de

keel -r (R). Als dit niet een werkelijk spraak
gebrek was. werd brauwe als iets verwaands
beschouwd. Zie Klankleer bij de r.

breekbaar, breekbaar.
breeke, breken; ovt. braak (veroud.) > brak;
volt. dw.gebrooke.

breekeizer, breekijzer.
Breestraat, op te -, Breedstraat, deel van de 

Nieuwe Haven tussen Vrouwevestesteeg en 
de voormalige Portemonnaie. 

brêêt/d (voc.), breed; verb. brêêje; comp. 
brêêjer en brêêjerder. 

brêêtte, breedte. 
breije < braaje, breien; ovt. breej; volt. dw. 
gebreeje. 

breijwèrrek, breiwerk. 
brekèt, briket; syn. slof/v. 
brèm, brem; alleen in de uitdr. zóó zaut az 
brèm. 

brènge, brengen; ovt. bracht; volt. dw. ge
bracht. 

bretaal, brutaal; ook pertaal. 
breugem, bruidegom. Piet is chistere ook te 
breugem geworre, gisterochtend om èllev 
uure bènne ze angeteekent. - Zóó, nau dan 
mach tie wèl oppasse, da tet nie fóór de brul
left nog ofchaat, wan tan bleivd eij de êêwe
ge breugem en zeij de êêwege bruit. 

breuk< brook (oud), breuk. - braak. 
breukbant/d (voc.), breukband. 
brief/v, brief. 

76 

briefkaart, briefkaart. 
briese, briesen. 
brievebestèlder, brievenbesteller. 
brik, brik (vnl. in gebruik voor kaaswagen: 
kaazbrik). 

bril, bril. 

brille, brillen, een bril dragen. Men óóge be
ginne slècht te warre, k sèl zoetjiezan ook 
motte gaan brille. 

brilledöös/z, brilledoos. 
brillejoot/d (voc.), brillenkoopman. 
broddele, broddelen. 
broeder in de pot (oud), een koek gemaakt in 
een grote ijzeren pot uit bloem of meel met 
krenten of rozijnen. 

broederties/z, poffertjes (gewoonlijk alleen 
mv.). 

broedertieskraam, poffertjeskraam. 
broejbak, broeibak. 
1. broeje, broeden.
2. broeje, broeien.
broejerech/g, broeierig.
broejkast, broeikas.
broejs, broeds.
broejsel, broedsel.
broek, broek. Zegsw. Ze èt te broek an, ge
bezigd voor een vrouw die in huis de baas
speelt.

broekfèntjie, klein jongetje.
broer, broer.
broerdecheit/d (voc.), broerderecheit/d (voc.),
beroerdheid, ziekte.

broerdeling, beroerling.
broert/d (voc.), beroerd, ziek.
broerte, beroerte, apoplexie.
broertie, broertje. Zegsw. Daar è tie en
broertie an dóót, daar ziet hij erg tegenop;
daar heeft hij een grote hekel aan.

brok, brok.
brokke, an - schiete, het plotseling schiften
van melk, wanneer men die kookt.

brokkele, brokkelen. Zegsw. Eij è nie feu/ in
de mèllek te brokkele, hij heeft niet veel te
vertellen.

brokkelecb/g, brokkelig.
brombêêr, brombeer, brommerig mens.
bromme,brommen,grommen.
brommerecb/g, brommerig.
brommert, brommer.
brompot, brompot, grommer.
bromtol, bromtol.
bromvliecb/g, bromvlieg.
bron, bron.
brons/z, brons.
bröödelöös/z, brodeloos.
brook (veroud.) > breuk, breuk.



brööt/d (voc.), brood; mv. bróóje; vkw. 
bróóchie > bróótjie. 

bröötkruimel, broodkruimel. Zegsw. De 
bróótkruimels steeken em, hij is verwaand, 
overmoedig wegens behaald succes of ver
kregen voorspoed. Nau mo je die vènt mi sen 
kop in de lucht sien lóópe, nau die die móóje 
baan gekreegen èt; je kèn goe sien, dadde 
de bróótkruimelz em steeke. 

bröötnuchter(e), doodnuchter. 
bröötwinder, broodwinner. 
bros/z, bros; verb. brosse; comp. brosser. 
bros, brossie, broche. 
bruch/g, brug. Uitdr. oover de bruch komme, 
betalen. 

bruggeman, bruggeman, brugwachter. 
bruikbaar, bruikbaar. 
bruin, bruin. Uitdr. et te bruin maake; et 
bruin bakke, het te erg maken; overdrijven. 
Nau maak ie t wèl en beetjie al te bruin, je 
bèn verdikkeme bekant drie kertier te laat. 

bruise, bruisen. 
bruismeisie, bruidsmeisje. 
bruispaar, bruidspaar. 
bruisuiker, bruidsuiker. 
bruit/d (voc.), bruid. 
bruitjie, bruidje; ook gebruikt voor bruis
meisie en voor r.k. meisjes, die hun eerste 
communie doen. 

bruizdaage, bruidsdagen ( de dagen tussen 
ondertrouw en bruiloft). 

brulboej, brulboei; ook voor iemand die on-
nodig hard schreeuwt. 

brulle, brullen. 
brulleft, bruiloft. 
buffel, buffel. 
buffer, buffer. 
buffèt, buffet. 
buichsaam, buigzaam. 
buichtang, buigtang. 
buigbaar, buigbaar. 
buige, buigen. Uitdr. Da mo buigen ov harste, 
we zetten door, ondanks het risico dat het 
verkeerd afloopt. Az men baaz me wéér zóó 
uifloekt, tan mot et maar buigen ov harste, 
maar dan zèl ek em de waareit wèl is teruch 
sègge. Jaach tie me wèch, nau dan jaach tie me 
wèch. 

buij, bui; mv. buijes/z. 
buijech/g, buiig; ook buijerech/g. 
buik, buik. 
buikspreeker, buikspreker. 
buil, 1. buil, bult; 2. buidel. -+ buut. 
1. buis/z, buis (cilindervormig hol lichaam).
2. buis/z, buis, kiel (kledingstuk).
buit, buit.

buite, buiten. Zie Vormleer, liet Bijwoord. 
buitebêêntjie, 1. buitenbeentje; 2. onecht kind; 
3. iemand die een bijzondere behandeling of
waardering geniet, hetzij ten goede of ten
kwade. Die vènt is chewoon en buitebêéntjie,
zen ééle Jemie/ie is cheen sènt waart èn eij iz
en beroemde dokter geworre. - Die vènt iz
alteid al en buitebééntjie geweest; as kint è
tie al nie wille deuge èn ooveul kéére of tie al
in de kast chezeete èt, is bekant nie te tèlle.

buitekansie, buitenkansje.
buitenof/v, buitenaf.
buitespöörech/g, buitensporig.
buitesuis/z, buitenshuis.
buitewacht, de -, de personen die buiten het
geval staan. Jo, schrééw nie sóów art, de
buitewacht oev nie te óóre dadde me ruuzie
èbbe.

buitewèste, bewusteloos.
bukke < bokke (veroud.), bukken.
buldere, bulderen.
bulle, bullen, spullen. Zoek jeij je bulle maar
beij mekaar, zóón knècht kèn ek nie che
bruike,je kèn wèl naaw uis chaan.

1. bullebak, schreeuwer; watergeest, waarmee
men kinderen schrik aanjoeg. Jantjie, nie te
dicht an de waaterkant komme, óór; de bulle
bak pak ie beet èn eij trèk ie der in.

2. bullebak, snottebel.
bulleke, 1. bulken; 2. hard schreeuwen.
bulont/d (voc.), bulhond, grote sterke hond.
bult, bult; ook voor gebochelde, bultenaar.

-+-bochel. 
bulterech/g, bultig. 
bunzech/g, bang, schichtig. k Bèn nau wèl nie 
bepaald bang van spinnekoppe, maar en beet
jie bunzeg bèn ek ter tog wèl van. 

burrech/g, borg. Vóór iemand burrech staan; 
burrech spreeke. 

burrege, borgen. 1. kopen zonder direct te 
betalen. k Sèl et wèl èffe burrege bei den 
bakker, eij kreich tog nog méér gèlt fa me; 
2. geld lenen of uitlenen. Vaader, burreg me
iz en daalder, ek è nie chenoeg i me porie•
meneej.

burreger, burger.
burregereij,burgerij.
burregemeester, burgemeester.
burregervaader, burgemeester.
burrie, bèrrie, baar, draagbaar.
bus/z, 1. bus; 2. verkorting van autobus
(nieuw); mv. busse.

buskruit, buskruit.
buul > buil, buidel.
buuman, buurman.
buuregerucht, burengerucht.
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1. buurt, buurt, wijk.
2. buurt, buur, buurman; vnl. als groet. Mor

rege buurt, oow gaat et ermee?
Buurtie, in et-, Buurtje (straatnaam).
buurtieskaakuit, buurtieskekuit, buurtjes, kijk
uit! Huiselijke ruzie, waarvan de buren
hoorbaar of zichtbaar kunnen kennis
nemen. Vènt, chaa nie sóó te kéér, mo ter nau
buurtieskekuit fan komme? ---+ buitewacht.

buuvrau(w), buurvrouw.

C. 

Onder deze letter nemen we die woorden op, 
waarvan de beginklank gelijk is aan die van 
de ch in Nederlandse woorden (lachen) of 
vreemde woorden (cholera). 
Voor de andere in het Nederlands met c be
ginnende woorden zoeke men onder g, kof s.

chiechele, giechelen. 
choochelaar, goochelaar. 
choocheldereij, goochelarij. 
choochele, goochelen. 
choocheltoer, goocheltoer. 
chööchem, goochem. 
chööchemert/d (voc.), goochemerd. 
chroonies/z, chronisch. 
chuichele, guichelen; meestal in de betekenis 
huichelen. 

D. 

daachs, daachse, daags. 
daader, dader. Zegsw. De daader leid op t 

kèrrekof, de dader is onbekend of niet te 
vinden. 

daageleks, dagelijks. 
daalder, daalder, een waarde van/1,50. Da

boek kos ie en daalder. Zegsw. De éérste 
klap iz en daalder waart. - En dikke boere
meit tie kos en daalder. 

daalek, dadelijk; strak èn daalek, zo straks, 
dadelijk. 

daaliejaa, dahlia. 
daame, dame. 
daar, daar; onbeklemtoonde vorm der. Zie 
Vormleer. Het Bijwoord. 

daargunter, daarginds. 
daat/d (voc.), daad. 
daatem, datum. 
daaze, dazen. 
dach/g, dag; mv. daage; vkw. dachie, daachie. 
Uitdr. uikeike èn daage tèlle, niet te veel 
zeggen en je beurt afwachten. Beval tie 

nuuwe baaz je nogal? - Nau, t iz en sacherein, 
óór; t iz wèl uikeike èn daage tèlle mit em. 
Waarschijnlijk is deze uitdrukking afkom
stig uit het soldatenleven, waar men de da
gen telt, die men nog moet dienen en in die 
tijd moet oppassen voor straf, waardoor 
men niet op tijd verlof zou krijgen of zou 
kunnen ofswaaje. 

dachchèlder, daggelder, per dag betaalde 
boerenknecht. 

dacheenege, datgene. Dacheenege wa je daar 
nau meej bedoelt, iz mein nie duide/ek. 

dachfaardeng,dagfaardeging,dagvaarding. 
dak, dak; mv. daake. 
dal, dal; mv daale. 
dam,dam. 
dambort/d (voc.), dambord. 
damme, dammen. 
dammer, dammer. 
damp, damp, nevel, dauw, mist. t Iz dampeg 

buite, der leid en ééle damp op et lant; t choed 
dróóch choed in de zon, de damp slaa ter of 
Uitdr. de dampe inèbbe, nijdig zijn; de dampe 
injaage, nijdig maken. Nau mo je em nie sóó 
de ééle teit teuge zitte spreeke, je weet nau 
éénmaal oo ovvie em daar de dampe meej in 
kan jaage. 

dampe, ww. 1. dampen; 2. sterk roken. Jo zit 
nie sóó te dampe, de gerdeine worre der zóó 
geel van as saffraan. 

dampech/g, 1. dampig; 2. kortademig (van 
een paard). 

dan, dan. 
dank, dank. Zegsw. Je kreich stank fóór dank. 
dankbaar, dankbaar. 
danke, danken. 
dans/z, dans. 
danse, dansen; ovt. danste; volt. dw. gedanse 

> gedanst/zd (voc.). Zegsw. Je kèn tog wèl
danse, al is et nie mi te bruit. (Spr. en Zegsw.
317).

danserès/z, danseres; mv. danserèsse. 
dansfloer, dansvloer. 
danzuis/z, danshuis. 
dapper, dapper. 
darrem, 1. darm; 2. onfatsoenlijk meisje. Die 
meit, tad is sóón darrem, daar kom chéén 
spaan van terècht, wad ik ie zècht. 

dartel, dartel. 
dartele, dartelen. 
das/z, den -, das. Uitdr. ieman ten daz om
doen, iemand grote schade toebrengen of 
doen mislukken; die vènt mi tie nuuwe win
kel, die è me den daz omgedaan, daar viel nie 
teuge te konkerêêre, men êêle winkel iz naa 
de maan gegaan. 



dat, dat (aanw. vnw., betr. vnw. en voegw.); 
het voegwoord heeft de verlengde vormen 
dadde en datte bij een meervoudig onderwerp 
in de afhankelijke zin. Ze zeeje dadde ze der 
niks fan en wiste. - Nau wèl gefillesetêêrt, èn 
datte me der nog maar lang getuige van mag
ge weeze. 

dautrappe, dauwtrappen; op Hemelvaarts
dag een vroege wandeling gaan maken op de 
buitenwegen. 

dau(w), dauw. 
dauw, duw. Azzie nau nied op seij en gaat, zèl 
ek ie en dauw geeve. 

1. dauwe, dauwen.
2. dauwe, duwen.
dauwurrem, dauwworm.
dazont/d (voc.), dashond.
de,de.
debat, debat.
debèt, tebèt, debet, te goed; syn. te goes. De
vorm tebèt is ws. ontstaan naar analogie van
te goes, te goed.

dêêch/g, deeg (beslag voor baksel).
deech/g, deeg (nut, iets waaraan men wat
heeft, iets degelijks). Zegsw. Je kèn der gêên
deeg meej doen. - Die kindere van rèchte
wóórdeg, die bènne zóó ongezèchelek, je kèn
der gewoonwèch chêên deeg meej doen, . . .
je kunt er gewoon niets mee beginnen.

dêêge, knoeien in breiachtige massa, bagger,
sneeuw enz. Jo, staa nie sóó mi je nuuwe
schoene in de slik te dêêge; ze zitte maar mi
ter ande in die smêêrege kleij te dêêge.

deegelek, 1. deugdelijk, daz deegelek choet;
2. degelijk, waarlijk. Ik èt et em wèl deegelek
choet chezècht.

deeke, deken. Zegsw. Eij feit mi sein onder
êên deeke, hij is het met hem eens, hij spant
met hem samen. (Spr. enZegsw. 159).

dêêl, deel, aandeel. Ier èbbe jullie en zakkie
kaakies, chaan jullie die maar dêêle. Merietje,
jeij bèn de auste, zurreg jeij nau, dad ieder
zen dêêl kreicht.

dêêle, delen.
deesèmber, december.
deeze < deuze, deze.
dèftech/g, deftig.
degeenege, diegeenege, degene, diegene.
deij, dij.
deik, den-, dijk. Uitdr. iemand an den deik
sètte, iemand ontslaan, afdanken, wegstu
ren. 

deiker, dijkwerker; bijna alleen in de zegsw. 
Eij vreet az en deiker. 

dèk,dek. 
dèkke, 1. dekken, toedekken; 2. het bevruch-

ten van het vrouwelijk zoogdier door het 
mannetje. -+ tree je. 

dèkmantel, dekmantel. Zegsw. Me zèlle dat 
nau maar onder den dèkmantel auwe, we zul
len dat nu maar niet openbaar maken, we 
zullen het geheim houden. 

dèksel, de, et -, deksel. Keik iz naa de dèksel 
of tie wèl goed op te pot feit; lèch te dèkse/ iz 
op te pot. 

1. dèl, del, duinvallei; lage slootkant.
2. dèl, slet, snol.
delêêrende, lid van de dolerende kerk.
delêêrent/d (voc.), dolerend.
dèlleve, delven.
demeej, temeej, dadelijk, aanstonds. Ek kom
temeej beij je; jaa, temeej zèl ek et wel èffe
doen.

demie, demieseson, demisaison (veroud.).
dèmpe, dempen.
dènkbeelt/d (voc.), denkbeeld.
dènke, denken; ovt. docht; volt. dw. gedocht;

dènke om, denken aan. Keez, dènk ter om,
da je nog naa je vaader toe mot.

dènkelek, denkelijk.
dènker(t), denker.
dènnebööm, denneboom.
der, èr, er, er.
deran, eraan.
dèrdallef/v (veroud.), derdehalf, tweeëneen
half. De vormen dèrdallef, vierdallef enz.
zijn behalve anderallef, dat nog algemeen
gebruikt wordt, alle verdwenen; dèrdallef
bleef het langst in gebruik.

dèrde, derde.
dèrdedaachs/gz, derdendaags. Uitdr. ver-
beeldeng iz èrreger az de dèrdedaachse kóórs.

Dèrde Kaa, in de-, Derde Kade.
derèk, direct, dadelijk.
dergunter, dergunterweit, daarginds.
deris/z, derisses/z, eens, er eens, ereis. Der
was teris en koneng èn die . . . - Az jeij nau
derissez naaw uis chong èn men jaz aaide, dan 
kon ek dêûrwèrreke, want et war ier nau veul 
te kaud om ier zonder jas te staan wèrreke. 

dernèffe, ernaast. 
dernèt, zoëven, juist. Ag jo, oo kèn die nau in 
Uutrècht weeze, ek èt em dernèt noch che
zien. 

dèrregelek, dergelijk. 
dèrrie, modder, bagger. 
dèrs, als derde aan de beurt. Nau gaane me 
schommele, jeij bèn êêrs èn Piet is twees èn 
dan bèn ik dèrs èn Merie is fiers. 

derstrakkies/z,zojuist,zoëven. 
dèrtech/g, dertig. 
dèrteger, dertiger. 
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dèrtien, dertien. 
dès, bw. des; meestal in combinatie met te, 
des te. - Oow arder je /óópt, dès te gauwer bè 
je tuis. 

desiepel, discipel. 
dèskundech/g, deskundig. 
dèsnöös/z, desnoods, zo nodig. 
destansie, distantie, afstand. Je kan die vènt 
beeter op en destansie auwe, eij iz nie te ver
trauwe. 

dèsteis/z, destijds. 
destrik, district. 
deuge, deugen; ovt. deugde; volt. dw.gedeuge 

> gedeucht/gd (voc.). - Der iz niks fan die
knul terèch chekomme, maar t iz nie te ver
wondere ook, eij è nog nóój chedeuge.

deucht, deugd. Uitdr. de deucht in t midde,
meestal ironisch gebruikt, wanneer men een
in het midden van een groep zittende per
soon in het zonnetje wil zetten.

deuk,deuk.
deuke, deuken.
deukoet/d (voc.), deukhoed.
1. deun, znw. deun, liedje.
2. deun, bnw. en bw. deun, nauwelijks, met
weinig speling. Nau, dat waz ook maar deun
an, da je dêûr die paale dêûr kon reije mi tie
waage, anderz a je en éél ènde om motte reije.
Syn. op sen kont of; op t kantjie of

1. dêOr, znw. deur.
2. dêOr, bw. en voorz. door; dêûr de bank, ge

woonlijk, gemiddeld. Nau, déûr de bank is
tie om en uur ov allev èllev ier, maar nau is
tie oover zen teit. - Déûr de bank bènne ze
zóówat sèz èl lang, maar der zit wèl ez en
langere èn ook wèl iz en kortere beij.- déûr de
midde, doormidden. Eij slooch tie ba/lek riz
déûr de midde.

1. dêOraale, doorhalen, wasgoed door water
heen spoelen.

2. dêOraale, voor de gek houden, beetnemen.
Azzie mein der déûr wil aale, dan zè je toch
froeger op motte staan.

dêOrdeweeks, door de weeks (in tegenstelling
tot sondachs).

dêOrdreive, doordrijven.
dêOrdreiver(t), doordrijver.
dêOrdreiverelj, dêûrdreiveraasie, doordrijverij.
dêOrèbbe, doorgronden, doorzien. Nau, t waz
wèl en moejeleke som, maar nau è k em tog
dêûr. - Nau, mannechie, perbéér jei me maar
vóór de gèk te auwe, maar k è je nau dêûr,
dus t sèl je nie feu/ èllepe.

dêOrkneejt/d (voc.), 1. doorkneed; 2. door
trapt. Meestal wordt het woord in ongun
stige zin gebruikt.
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dêOr'Iègge, doorliggen; door lang liggen ver
wondingen aan de huid krijgen op de plaats 
waarop men het meest ligt. 

1. dêOr'lööpe, doorlopen, verder lopen.
2. dêOr'IMpe, doorlopen, niet goed wijs zijn.

Ag, wad eij zeit, mo je nied al te zwaar op
neeme, eij lóóp en beetjie dêûr.

1. dêOr'neeme, doornemen.
2. dêOr'neeme, berispen. Buuman, jo mo tie

jonge van jauw iz déûrneeme, nauw è tie al
men blommechies fertrapt.

dêûrree'ge, doorregen (van varkensvlees en
spek).

dêOr'rooke, 1. doorroken (van een pijp); 2.
blozen (schertsend gebruikt). Nau jo, je oev
nie sóó dêûr te róóke, as ter en meisie iz lief
teuge je lacht.

dêOr'rööker, doorroker; pijp, waarop door
het vele roken een plaatje verschijnt (thans
weinig meer in gebruik).

dêOrtrapt' (pej.), doortrapt.
dêûrwaarder, deurwaarder.
dêOr'zicht, doorzicht (meestal gebruikt met
negatie). Ek weet nied, oow ek mi tat karre
weichie klaar mo komme, ek kan der gewoon
géén déûrzicht in kreige.

dêûrzöökt', geheel met vocht doortrokken
(vgl. Eng. soaked). Jo, waar è jeij ingezeete?
Je kause bènne éélemaal déûrzóókt, je è
seeker wéér dêûr de plasse lóópe te baaje.

deus (veroud.), tweede soort, tweede keus
(vooral van aardewerk); ook wel interdeus.

deusie, mislukt of minder deugdelijk artikel;
niet hetzelfde als kneusie (zie aldaar).

deuze, den -, deze (zelfst. gebruikt). Den
deuze èb ek uichezocht èn nau mo je nie per
béére om me en andere in men ande te stoppe.

dezein, dozijn.
dezèllevde, dezelfde.
dibbetêêre, debatteren.
dichcbaan, dichtgaan.
dicht, dicht; syn. toe(w). In samenstellingen
kunnen dicht en toe bijna altijd elkaar ver
vangen zonder betekenisverschil. 

dichte, dichten. Zegsw. Ik kan reime èn 
dichte zonder men èmt fa me gat of te lichte. 

dichter, dichter. 
dichterbelj, dichterbij, naderbij. 
dief/v, dief. Zegsw. Daz èrreger az dief, dat is 
een onverwachte tegenvaller. Nauw èb ek 
men bèste broek opcheaald an en speiker èn 
daz èrreger az dief, want ik mo derèk naa en 
brulleft èn daar kèn ek tog nied in men dêûr
deweekse pak naa toe? (Spr. en Zegsw. 651). 

diefstal, diefstal. Zegsw. Gaa maar zitte, t iz 
nie fóór diefstal. ( Spr. en Zegsw. 422). 



diegeenege, diegene. 
die(j), die. 
diejaake, diaken; mv. diejaakes/z en diejaa

kene. 
Diejaamantpöört, in de -, Diamantpoort 
(zijsteegje van de Kamemelksloot). 

dieje, den-, die (zelfst. gebr.). --,. den deuze. 
diejemant, diamant. 
diejemiet, dienemiet, dynamiet. 
diejereej, diarree; syn. den dunne. 
diender, diender, agent van politie; syn. 
egènt, pliesiegènt, pliesie; pej. smêêres/ z. 

diene, dienen, vnl. in militaire dienst. k Oev 
maar vier maande te diene, want ek èp fóór
oefeninge gemaakt. 

diensjaar, dienstjaar. 
diensklopper(t), dienstklopper. --,. dienz
doener( t). 

diensmeisie, dienstmeisje. 
diensmeit/d (voc.), dienstmeid; mv. diens-
meides/z. 

dienst, dienst; de dienst, militaire dienst. 
dienzdoender(t), dienstklopper. 
diep, diep. Zegsw. Jeif bèn sóó gemêên as t 
waater diep is. 

diepe, et -, de diepe afdeling van het zwem
bad. Kè jeif zwèmme? - Ikke? Ik bèn al drie 
maande in et diepe. 

dieplöat/d (voc.), dieplood. Uitdr. zóó zwaar 
az dieplóót. 

diepsinnech/g, diepzinnig. 
diepte, diepte. 
dier, dier; syn. bêêst. 
dierbaar, dierbaar. 
dierelek, dierlijk. 
diergaarde, diergaarde. 
dieversemènt, divertissement, ontspanning, 
liefhebberij. As tie nau maar op tie fles kan 
reife, dan is tie in zen dieversemènt. - Jaa, 
kaartspeule, dat is sen dieversemènt. 

diffelêêre, 1. defileren; 2. flaneren. De jongez 
èn meidez lóópe de êêle aavent maar op te 
Steiselbaan te diffelêêre. --,. fiegelêêre. 

difterie, difterietes/z, difterie, difteritis; syn. 
kroep (oud). 

digbeij, dichtbij. 
diggele, alleen mv. diggelen. t Leid an diggele, 
het ligt in scherven. 

diggeredêêre, degraderen. 
dik, dik; comp. dikker en dikkerder. 
dikbuik, dikbuik. 
dikkels/z, dikwijls. 
dikkerêêre, decoreren. 
dikkert/d (voc.), dikkerd. 
dikkop, dikkop. 
diksak, dikzak. 

dikte, dikkecheit/d (voc.), dikte. 
dilleberêêre, delibereren; syn. kwêêste, klasse-
nêêre, dibbetêêre. 

dilliezans/z, dilliezjans/z, diligence. 
ding, ding; vkw. dinchie. 
dinge, dingen. 
dinges/z, dinges. Wordt gezegd i.p.v. de naam 
van een persoon, als men zich die naam niet 
dadelijk kan herinneren. 

dinzdach/g, dinsdag; ook dingzdach/g. 
dippenêêre, deponeren. 
dirrekiespêêr, dirkjespeer. 
dirrektêûr, directeur. 
diskerdiet (veroud.), diskrediet. 
disperaat (veroud.), desperaat, wanhopig, 
overstuur. Minz, minz, daar zau je disperaat 
fan warre, van diej èrrie mi tie eifmesien den 
êêle dach fóór je dêûr. 

displezier (veroud.), displezier. En minz weet 
eigelek nie waar die kintlere vóór kreicht, 
azze ze klein bènne, dan bènne ze je tot last èn 
azze ze gróóter warre, dan è je der dêûr de 
bank nog aast niks az displezier van. 

distansie (veroud.), distantie, afstand (vooral 
fig.). Die vènt mo je maar en beetjie op en 
distansie auwe, eif iz nied èrrech te ver
trauwe. 

distel, distel. 
distenêêre (veroud.), destineren, bestemmen. 
dizorde (veroud.), desorder, wanorde. Waar-
om bemoej jeif je eige mi mein zaake? Nau 
leid allez in dizorde. 

dizzertêûr, deserteur. 
dizzieneetjie (nieuw), dejeuneetje (voor één 
persoon: bordje, schoteltje en kopje met 
hetzelfde motief). 

dobbelaar, dobbelaar. 
dobbeldereij, dobbelarij; ook dobbelderaasie. 
dobbele, dobbelen. 
dobbelstêên, dobbelsteen. 
1. dobber, dobber (drijver aan vishengel).
2. dobber, dobber, dobbel, moeite. Daar zaje
nog en arden dobber an èbbe om die dinge op
teit klaar te kreige.

dobbere, dobberen.
dochter, dochter.
doddech/g, doddig, lief, aardig (meest van
kleine kinderen).

doebleej, doublé.
doedelzak, doedelzak. Zegsw. Eif keik ten

eemel an vóór en doedelzak, hij doet (of is)
onnozel.

doek, doek. Uitdr. zóó wit az en doek.
doel, doel.
Doelesteech/g, in de -, Doelensteeg, (later)

Doelenstraat. 
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doen, doen; ott. mv. doene; ovt. enk. deej, 
ovt. mv. deeje; volt. dw. gedaan. Zie Vorm
leer, Het Werkwoord. 

doende, doende, bezig. Daz en êêl karreweij 
geweest, k bèn der zóówat ten êêle dag meej 
doende geweest. - Zóódoende, daarom, 
daardoor. k Dog beij men eige, laan ek iz 
naa Merieje toegaan, èn zóódoende bèn ek 
nauw ier. 

doerak, doerek, doerak, smeerlap. 
doetjie, doetje; zielig mens. 
doezele, doezelen, half slapen. Jo, keik wa 
flinker uit je óóge, zit nie sóó te doeze/e. 

doezelech/g, doezelig, slaperig. 
dof, dof; comp. doffer en dojferder. 
doffer, doffer, mannetjesduif. 
1. dofferech/g, enigszins dof. Je mo te leepelz
beeter poese. ze bènne nog dojferech.

2. dofferech/g, min of meer doof. Je mod en
beetjie arder praate, ek bèn en beetjie dojfe
rech.

1. dofferecheit/d (voc.), dofheid.
2. dofferecheit/d (voc.), dovigheid.
dokke (nieuw), dokken, betalen. Jaa,jeij è tie
kan gebrooke, doar zè je vóór motte dokke.

dokter, dokter; en dokter van de stat, armen
dokter; en dokter van de fonkst, fondsdok
ter; en dokter van je eige sènte, een dokter
bij wie men particulier patiënt is. t Is sóó,
je weet nied wat je nog iz ooverkomme ken en
daarom bèn ek in de fonkst, maar azzie t
mein vraacht, ad ek liever en dokter van me
eige sènte.

doktere, dokteren. Ik doktert nau al drie
maande vóór men borst, maar ek kèn nie
sègge, dad ek ter èrrech feu/ baad beij vint.

dokterschang, doktersgang; alleen in de
zegsw. Je gang is chéên dokterschang, het
kost geen geld als je loopt, dus je behoeft
geen bezwaar te maken tegen die boodschap.

dol, dol, krankzinnig; ook du/ (veroud.).
dollêêrent/d (voc.), dolerend; tot de dolerende
kerk behorend; ook de/êérent/d (voc.).

dollek, dolk.
dolleman, dolleman.
1. dom, dom, moeilijk lerend; syn. stom.
2. dom, tuit; naaf van een wiel. Mi tie waage
kè je nie méér reije, den êêle dom is cheborste.

domkop, stomkop, domoor.
dommecheit/d (voc.), domheid.
dommekracht, dommekracht, kelderwind;
syn. krik (veroud.).

dommele, dommelen.
dommelech/g, dommelig.
dompe, dompen, voorover slaan van een
wagen.
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dompelaar, vrouwelijke aar van de lisdodde 
(Typha); andere benaming /ampepoeser. 
Wanneer deze sigaarvormige pluimen in 
het water werden gegooid, doken ze daarin 
diep weg en kwamen dan weer boven, van
daar de naam dompelaar. Kinderen plukten 
ze en gebruikten ze als speelgoed. 

dompele, dompelen. 
domper, den -, domper; alleen nog fig. in 
der den domper opsètte, een gesprek, me
ning, uiteenzetting enz. bederven door 
een minachtende opmerking te maken. Nau 
waz Jaanez nè sóón leuke, gezèllege mop 
an t fertè/le en nau kom jeij der den domper 
opsètte, mi je: "Nau doz ook en auwe, die è k 
al duuzent kéér geóórt èn je vertèlt em nog 
nie choed ook." Jeij mo nauw alteit roet in t 
eete góóje. 

donder, donder; syn. onwéér. 
donderdach/g, donderdag; mv. donderdaage. 
dondere, I. donderen; syn. onwéére; 2. hevig 
te keer gaan. 

donderjaage, donderjagen. 
donderkop, donderkop. 
donders/z, donders. 
donderstêên, dondersteen, pestkop, lam
straal. 

donker, den -, donker; den donker, het 
duister. Bè jeij bang in den donker? 

dons/z, dons. 
doochaan, doodgaan, sterven. 
dööchewoon, doodgewoon. 
döödbidder, doodbidder, bedienaar bij be-
grafenissen. - anspreeker en draager. 

1. döödbloeje, doodbloeden.
2. döödbloeje, vergeten worden. Die praat
jiez oover zein, do tie in de kast chezeeten èt,
zèlle bèst dóódbloeje.

döödop, doodop, doodmoe.
doof/v, doof.
doofpot, doofpot.
doofstom, doofstom.
doofstomme, znw. doofstomme.
dooj, dooi.
1. dooje, dien-, dode; saai, suffig mens. Laat
tien dóóje maar zitte, diej is tog oovera/ te suf
fóór.

2. dooje, dooien.
3. dooje, doden; alleen in de uitdr. iemant

dóóje mi sen eige wóórde, iemand weer
leggen met zijn eigen uitlatingen. Oo kè je
zègge do tie vènt nied en deucht, èn gistere
waz ie nog an t fertèlle, do tie zóó goet fóór
zen kindere zurrecht èn zen vrauw zóó bèst
beande/t. Nau dóój ek ie tog mi je eige
wóórde.



dööjen diender, saaie kerel. Zèg, dóójen dien
der, zi ter nau nied as chóósiemekul beij, doed 
ook iz meej. 

dööje vissiesfreeter(t), saai mens. --,. dóójen 
diender. 

döölof/v (niet: doolof), doolhof. 
doomeneej, doomieneej, dominee. 
doomieneeje, dominoën; ovt. doomieneejde; 
volt. dw.gedoomieneejt. 

doomeneejstêên, dominosteen. 
doon, enigszins vochtig, klam Is te wast al 
dróóch? - Nog nied êêlemaal, eij iz nog en 
beetjie doon. 

dööp, den -, doop. En kint fóór den dóóp 
auwe, een kind ten doop houden. 

dööpe,dopen. 
dööpeling, dopeling. 
dööplit/d (voc.), dooplid, iemand die wel ge
doopt is, maar geen belijdend lid is van een 
bepaald kerkgenootschap; mv. dóópleeje. 

dööpnaam, doopnaam; syn. vóór'naam. 
dööpschezinde, doopsgezinde. 
dööpschezint/d (voc.), doopsgezind. 
dööpseel, doopceel; alleen in iemant sen 

dóópseel lichte, al het kwaad ophalen, dat 
men van iemand weet te vertellen. 

döör, den-, dooier. 
döörebès, kruisbes (Ribes grossularisa); ook 

dullebès. 
döören, doom; syn. steekel. 
1. döös/z, znw. doos.
2. döös/z, bnw. en bw. doods.
döösiek, doodziek.
döösööft/vd (voc.), doodshoofd.
döösweej, doodswade, lijkkleed.
dööt/d (voc.), znw., bw., bnw. dood; verb.
dóóje. - Eij zie sóó bleek as te dóót fan Pier
laa/aa.

döötfreeter, 1. doodvreter, saai mens. --+
dóójen diender.
2. iemand die niet werkt, maar op kosten
van een ander leeft.

döötlööpe, doodlopen (gezegd van een straat
of weg zonder uitgang).

döötlööper, doodloper, iemand, die zich
overmatig uitslooft. Zegsw. Artlóóperz
bènne dóótlóópers, wie te hard van stapel
loopt, brengt het niet ver.

döötnuchter(e), doodnuchter.
döötwont/d (voc.), doodwond. Zegsw. Das

chêên dóótwont, dat is niet ernstig. Nau jaa,
dat er en knóópie van die broek ov is, das
toch chêên dóótwont, t iz in èllek cheval
beeter azen arrem ov en bêên kepot.

dööve, znw. dove. Zegsw. Daz an gêên dóóve
gezeit. - Wa sèg jeij? Wi jeij zóó graachte

tuin vóór me omspitte? Nau, daz an gêên 
dóóve gezeit; je kèn derèk beginne az ie wil. 

döövecheit/d (voc.), doofheid. 
döözbêêndere, doodsbeenderen. 
dop,dop. 
doppe, doppen. Zegsw. Je mo je eige bóóntjiez 
maar doppe, je moet maar voor je eigen za
ken zorgen. 

dopèrte, dopurrete, doperwten. 
dor,dor. 
dorse, dorsen. Zegsw. Laa te boere maar dorse, 
laat de zaak maar lopen zoals hij wil. 

dorst, dorst. 
dorstech/g, dorstig. Zegsw. En verlieft art iz 
dorstech. 

Dort, Dordrecht. 
dot, dot. 
Draafpat/d (voc.), op et -, Draafpad, het 
stuk weg vanaf Auwe Gauwe (de Graaf 
Florisweg) tot aan de tol in Blommendal. 

1. draage, dragen; ovt. drooch(g > droech(g;
volt. dw.gedrooge > gedraage.

2. draage, etteren. Neej, die wont iz nog nie
beeter, eij draag noch.

draager, drager, bedienaar bij begrafenissen
die de lijkkist vanuit het huis naar de lijk
koets draagt en op het kerkhof naar het
graf.

draaj, 1. draai, wending. Zegsw. Eij è sen
draaj, hij is in zijn schik. Eij neem sen draaj,
hij tracht zich er met een handig smoesje
uit te praten.
2. draaibaar bruggetje voor een boeren
huis of over een sloot.

draajbank, draaibank.
draajbort/d (voc.), 1. draaibord, bord met cij
fers in snoepwinkels, waarop een draaibare
wijzer bij stilstand het gewonnen stuk snoep
goed aanwees (veroud.).
2. draaibord, besluiteloos persoon die
steeds weer van mening of besluit verandert
(veelal tegen kinderen gebezigd). Zèg, wad 
en draajbord bè jeij; nau zit je nèt twee be
nuute in je boek te leeze en nau mo je wêêr
naa buit ene om mi tie jong es te speule.

draaje, 1. draaien; 2. zijn mening niet rond
uit zeggen; steeds van mening veranderen.

1. draajerech/g, duizelig; misselijk. k Bèn

toch sóó draajereg om men art.
2. draajerech/g, draderig.
1. draajereij, draaierij; werkplaats waar draai
werk wordt vervaardigd, b.v. houtdraaierij,
metaaldraaierij.

2. draajereij, draaierij; het onder valse voor
wendsels verbergen van zijn mening. Jeij gaa 
mi draajereij om, jij bent niet te vertrouwen,



jij bent niet eerlijk. 
draajstoel, draaistoel. Zegsw. Gaa maar op 
men duim zitte, dan è je en draajstoel, schert
send tegen iemand die niet zo gauw een zit
plaats kan vinden. 

draajtol, draaitol; 2. wispelturig persoon, die 
niet lang achtereen stil zit. Jo, wad en draaj
tol bè jeij, je zit chêên twee benuute achter 
mekaar op tezèllevde plaas. 

draak, den -, draak. Zegsw. Je mo ten draak 
nie mi me steeke, je mag me niet voor de gek 
houden. 

draakerech/g, onhandelbaar, onuitstaanbaar. 
Die vènt is toch sóó draakerech fóór zen 
vrauw, ek begreip nied oo dat minz et beij em 
uitaut. 

draamaa, drama, tragedie. Iron. zegsw. Lach 
nie, t iz en draamaa. 

draat/d (voc.), den -, draad; mv. draaje; 
vkw. draajchie. Uitdr. vóór den draat komme, 
voor de dag komen, zich vertonen. Kom 
maar is fóór den draat, ik weet wèl waar je 
uitangt. 

draatnaagel, draadnagel; gebr. speiker. 
draave,draven. 
dracht, dracht. Zegsw. Die vrau, die èd en 
paardedracht, de zwangerschap van die 
vrouw duurt langer dan normaal. 

draf/v, draf. 
drang, drang; neiging. In de laatste betekenis 
ook andrang. 

drank, drank. 
drankduuvel, den -, drankduivel. Die vènt is 
fan den drankduuvel bezeete. 

drankurregel, drankzuchtig mens; (pej.) 
zuiplap. 

drassech/g, dras, drassig. 
drèch/g, dreg. 
dreef/v, dreef; ob dreef, op dreef, op gang. 
dreevel, drevel. 
drègge,dreggen. 
dregonder, dragonder. 
dreiffêêr, 1. drijfveer; 2. (fig.) veroorzaker, 
aanstichter. Zóó è je nau je zin, nauw is te 
êêle verêêneging uit mekaar èn jeij bèn al die 
feit te gróóte dreiffêêr van de êêle zaak che
weest; syn. voor de fig. het. stêênlègger. 

dreiftol, drijftol. 
dreige, dreigen; ovt. dreech/g > dreigde; 
volt. dw.gedreege > gedreicht/gd (voc.). 

dreigemènt, dreigement. 
dreine, dreinen, drenzen; syn. drènze. 
dreive, drijven. 
dreivereij, doordrijverij; ook drieveraasie; 
syn. dêûrdreivereij. 

dreivnat, drijfnat. 
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dreivriem, drijfriem. 
drènkeling, drenkeling. 
drènze, ---+ dreine. 
Drepiersteech/g, in de-, Drapiersteeg. 
drèssêêre,dresseren. 
dreumes/z, dreumes. 
dreun, dreun. 
dreune, dreunen. 
dribbele, dribbelen. 
driederande, drieërlei; ook driejderleij. 
driej, drie. 
driejêênech/g, drieënig. 
driejoek, driehoek. Zegsw. Gaa je goddeleke 
driejoek, ga je gang maar, doe je zin maar. 

driekantech/g, driekant, driehoekig. 
drie'klezöör, 1. steen waarvan een kwart ge
deelte (klezoor) is afgeslagen; 2. (fig.) lich-
amelijk onvolwaardig mens, bultenaar, 
dwerg. 

Driekoonenge, Driekoningen. 
driekwart, driekwart. 
drieling, 1. drieling; 2. klein soort aardappel. 
dritkop, driftkop. 
1. drift, drift.
2. drift, tijdsduur. Dad èd nog wèl èffe drift,
daar is nog geen haast bij; dat zal nog wel
even duren.

driftech/g, driftig.
1. dril, dril; geleiachtige stof; zie ook kikker
dril.

2. dril, alleen in op ten dril gaan, uithuizig zijn.
drille, drillen; zich bazig overal mee be-
moeien.

dringe, dringen.
drinke, drinken.
drinker(t), drinker; syn. zuipert
drinkezbakkie, drinkbakje.
droefeit/d (voc.), droefheid.
droesem, droesem.
droevech/g, droevig.
1. drol, leuk, aardig kind (vgl. Frans dröle).

Wad en lèkkeren drol is ta kint !
2. drol, menselijk of dierlijk excrement.
drommedaares/z, dromedaris.
drommel, drommel
drommels/z, drommels (basterdvloek).
dronke, dronken.
dronkelap, dronkelap.
dronkemanschebèt, dronkemansgebed; zijn
geld natellen.

dronkeschop > dronkeschap, dronkenschap.
drööch/g (niet: drooch), droog.
drööchie, droogje; op en dróóchie zitte, niets
of niet voldoende te drinken krijgen.

drööchpruim, droogpruim; saai, vervelend
mens; ook dróóchpruimer( t).



drMchte, droogte. 
1. drMge, dien-, droge kerel; droogkomiek.
2.drööge (niet:drooge),ww. drogen.
drMgist, droogist, drogist.
dröógwèch/g, droogweg, schijnbaar ernstig.
Je leit slap fan t lache, as tie vènt wa fertèlt
èn juist et méérste, omda tie et allegaar zóó
dróógwèch sègge kan.

drOOm, droom.
drOOme, dromen.
drOOmerech/g, dromerig.
drOOmert/d (voc.), dromer.
1. drop, drup, den-, drup, drop. Zegsw. Zóó
kom ie van de reegen in den drop.

2. drop, drop, van zoethout gemaakt snoep
goed.

droppel, druppel.
droppele, druppelen. Zegsw. As et taar ree
gent, tan droppelt et ier, een gebeurtenis in
andere streken of landen vindt ook hier
weerslag. Ze zègge da ter in Eméériekaa
zóón óóp sonder wèrrek lóópe. - Zóó, das
sóó móój nie, want je mo maar zóó reekene:
as et taar reegent, tan droppelt et ier.

dropwaater, dropwater; oplossing van drop
in water, veel gebruikt als middel tegen
hoest, vooral door kinderen.

1. druif/v, druif (vrucht).
2. druif/v, dien -, druif, eigenaardig mens.
Mo je daar dien druif sien zitte, nèt of tie
géén tien kèn tèlle, maar geef em de ruimte!

druilderech/g, druilerig.
druile, druilen.
dnillOOr, druiloor.
druipe, druipen.
druipert/d (voc.), druiper.
druk,druk.
drukke, drukken.
drukker, drukker.
drukkereij,drukkerij.
drukknOOp, drukknoop.
druklètter, drukletter.
drukte, drukte.
druktemaaker(t), druktemaker, lawaaimaker,
opschepper.

drukwèrrek, drukwerk.
drup, drop, drup. -+ 1. drop.
dubbelt/d (voc.), dubbel; verb. dubbelde.
dubbeltie, dubbeltje.
dubbelzinnech/g, dubbelzinnig.
duchte, duchten.
duf, duf.
duich/g, duig. In duige valle, ineenstorten,
mislukken. Mi tie sturrem is et ééle kipok in
duige gevalle. - Nau, da plan van jauw om en 
winkeltie te beginne iz ook léélek in duige 

gevalle. 
duidelek, duidelijk. 
duif/v, duif. 
duike, duiken. 
duikelaar, duikelaar. 
duikele, duikelen; ovt. dookel (veroud.) > 
duikelde. 

duiker, duiker. 
duim, den -, duim. 1. lichaamsdeel; 2. 
rechthoekige nagel; 3. lengtemaat: den 
nuuwen duim, centimeter; den auwen duim, 
Amsterdamse duim (autmaat), 1/11 Am
sterdamse voet (28,3 cm); een Engelse 
duim ( eizermaat) is 1/12 Engelse voet 
(30,5 cm). Met de Rijnlandse duim rekende 
men in de meubelmakerij, de witwerkerij en 
bij grondmaten. 

duimbrêêtte, duimbreedte. 
duimelot, duimelot; de duim heet zo in het 
kinderversje: "Naa bèt, naa bèt, seej duime
lot. Eérst nog wat eete, zeej likkepot (wijs
vinger). Waar zèlle me t aale? zeej lange Jaap 
(middelvinger). In gróótmoes kassie, zeej 
korte knaap (ringvinger). Da sèl ek sègge, 
zeej t kleine gassie (pink), da jeij steelt ui 
chróótmoes kassie." 

duimstok, duimstok. 
duin,duin. 
duit, duit; -+ vierduitstuk. Zegsw. Ook en 
duit in t sakkie doen, ook een opmerking 
maken; géén duit waart, niets waard; duite, 
geld; die vènt si choed in zen duite, die man 
heeft veel geld. 

duitedief, duitendief, gierigaard, schraper. 
duiveij, duiveeij, duiveëi. 
duivel < duuvel, duivel. 
duivemèlleker(t), duivenmelker. 
duivetil, duiventil. 
duivok, duivenhok. 
duizele, duizelen. 
duizelech/g, duizelig. 
duizeling, duizeling. 
duizenschOOn, duizendschoon (Dianthus bar-
batus). 

duizenste, duizendste. 
duizent/d (voc.), < duuzent/d (voc.), duizend. 
duizentlukkie, en -, een kans op duizend. 

Wau jeij perbéére om en baantjie an de ge
méénte te kreige? Nau da sèl ook en duizent
lukkie weeze, der bènne zóón óóp liefèbbers. 

duizentpOOt, duizendpoot. 
dul > dol, dol, gek. 
dulde, dulden. 
dullebès/z, kruisbes; mv. du/lebèsse, -+ 
dóórebès. 

dun, dun; comp. dunder. 
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dunk,dunk. 
dunke, dunken. 
dwme, den-, diarree. Eij iz an den dunne, hij 
heeft diarree. 

dwmetjies/z, dunnetjes. 
dunsel, dunsel. 
durref/v, den-, durf. 
durrep > dorrep, dorp. 
durrepel > dorrepel, dorpel. 
durreve, durven; ovt. enk. dors, mv. dorse; 
volt. dw.gedurreve. 

dus,dus. 
dusfèr, to-, tot dusver. 
dut, dit; in de afhankelijke zin bij meervou
dig ond. dutte. Ze zègge da dutte de goeje 
bènne. 

dut èn dat, lichaam; euf. voor donder, mieter, 
bliksem e.d. Rotjong, az ek ie in men vingers 
kreicht, zèl ek ie en pak op ie dut èn dat chee
ve, da je géén raat en weet. 

dutjie, dutje. 
dutte, ww. dutten, slapen, sluimeren; syn. 
maffe. 

duupe, dupe, slachtoffer. 
1. duur, bnw. en bw. duur.
2. duur, den -, znw. duur; op ten duur, na
verloop van tijd.

duure, duren.
duurecb, alleen in èlleken duurech, iederen

duurech, steeds herhaald. lederen duurech
wor ter an de bèl getrokke èn azzie dan vóór
komt, tan is ter niks te zien.

duurkööp, duurkoop; bijna alleen in: goekóóp
iz duurkóóp.

duurte, duurte.
duuvel > duivel, duivel.
duuvele, 1. plagen; 2. rumoer maken. Jongez,
wat lègge jullie wéér te duuvele, óóren èn zien
vergaa je ier.

duuvels/z, duivels; woedend.
duuvelskaaters/z, euf. voor duivels: duuvels
kaaterse knul!

Duuvelspöörecbie > Duuvelspöörtie, in et -,
de Looierspoort.

duuvelstoejaager, duivelstoejager.
duuvelzbrööt/d (voc.), duivelsbrood; padde-
stoelen.

duuzent/d (voc.), duizend.
duuzentpööt, duizendpoot.
dwaale, dwalen.
dwaalgêêst, dwaalgeest.
dwaas/z, dwaas.
dwang, dwang.
dwarrele, dwarrelen.
dwarrelspeiker, persoon die in alles tegen
werkt of steeds tegenspreekt. Verdoórie,
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wad en dwarrelspeiker bè jeij. Jau kèn nau 
géén mins et naa zen zin maake. -+ teuge
sporrelech. 

dwars/z, dwars, weerbarstig; verb. dwarse; 
syn. teugesporrelech. 

dwarsecbeit/d (voc.), weerbarstigheid. 
dwarskeiker(t), dwarskijker. 
dwarzboome, dwarsbomen, tegenwerken. 
dwarzdreive, dwarsdrijven. 
dwarzdreiver(t), dwarsdrijver. 
dwarzdreivereij, dwarsdrijverij; ook dwarz-
dreiveraasie. 

dwêêpe (niet: dweepe ), dwepen. 
dwêêper(t) (niet: dweeper), dweper. 
dwêêpereij, ook dwééperaasie (niet: dweepe-
reij, dweeperaasie), dweperij. 

dweil, 1. dweil; 2. slet, liederlijk meisje (en 
dan meestal voorafgegaan door het aanw. 
vnw. dien). Ik è tien dweil van en meit chis
tere nog ui te kroeg sien komme. 

dweile, 1. dweilen; 2. op onnette manier 
langs de straat zwerven -+ ort; den ort 
opchaan = gaan dweile. 

dwèrrecb/g, dwerg; vkw. dwèrrechie. 
dwinge, 1. dwingen; 2. dreinen en drenzen 
(van kinderen). 

dwingelant/d (voc.), dwingeland. 
dwingerech/g, dwingerig. 
dwingereij, dwingerij; ook dwingeraasie. 
dwingert, doordrijver (vooral tegen kinderen 
gebruikt). 

E. 

èbbe, hebben. Voor de vervoeging zie Vorm
leer, Het Werkwoord. 

èbbende gèk, gierigaard; iemand die overal 
iets aan over tracht te houden. Wad en 
èbbende gèk bè jeij, om nau noch chèlt te 
gaan vraage vóór zóón kleinecheit, èn da fan 
iemant tiej et eevel al zóó slècht kan misse. 

èbberding, hebbeding; vkw. èbberdinchie, 
hebbedingetje; zonderling, enigszins vreemd 
gevormd versiersel of iets dergelijks. Wad en 
aardeg èbberdinchie è jeij daar a je alskètteng 
ange; ook èbbeding, èbbedinchie. 

èbberecb/g, hebberig, gierig, inhalig. 
ebuis, abuis; ook aabuis. 
1. èch/g, eg.
2. èch/g, neg, negge; zelfkant van een weefsel.
èchbreeker, echtbreeker.
èchoo(w), echo.
èchpaar,echtpaar.
èchpleister, hechtpleister.
ècht, echt.



1. èchte, echten; een buiten het huwelijk ge
boren kind als eigen kind doen wettigen.
Ook zegt men en kind op et èchte boek /aate 
zètte. (Spr. en Zegsw. 63).

2. èchte, hechten.
edrès, adres; ook aadrès; mv. edrèsse, aa-

drèsse.
eedbaar, eetbaar. 
eedel, edel. 
eedelman, edelman. 
eegaaJ, egaal, I. egaal; comp. eegaalder. Nau, 

t sèl nog wèl en póósie bleive reegene, de 
lucht sie sóó egaal. 
2. om 't even. Nau,je doed maar waar ie zin
in èt, t iz mein eegaal waje doet.

1. eekel, hekel, afkeer.
2. eekel, den -, hekel; werktuig met pennen
om de kènnep gelijk te maken. Uitdr.
iemand oover den eekel aale, van iemand
kwaadspreken.

eekelaar, eekelaarster, man of vrouw, wiens
(wier) beroep het is, hennep te hekelen.

eekele, hekelen.
Eekendurrep, op-, Hekendorp.
eeköören, eekhoorn.
eel, 1. onaangenaam, eenzaam. Daz wèl en

eel leeve vóór die man, zóó zonder vrauw in
uis; 2. spijtig. Daz nau wèl eel vóór em, da tie 
nau da baantjie, waar die zóó op chereekend 
at, nau nè fóór zen neus fóórbei zie chaan. 

êêl, heel; comp. êêlder. 
eelder, den-, heler. Zegsw. Den eelder iz nè 

sóó goet as te stee/der. 
êêlegaar, helegaar. 
1. ee'lektriek (veroud.) > ee/ek'tries/z, bnw.
elektrisch; ee'lektrieke trèm, eelèk'triese 
bèl.

2. ee'lektriek, et - (veroud.) > eelèk'tries, 
znw. de elektriciteit.
De man die et chaz op kom neeme, neem 
rèchtewóórdech et ee'lektriek ook cheleik op. 
- Nau, mein reekening van et eelèk'triez waz 
deuze maant maar wêêr knap óóch. 

ee'lektriezein > eelèk'triezein, elektricien. 
êêlemaal, helemaal. 
eelemènt, element. Eij iz in zen eelemènt, hij 
is in zijn schik, hij voelt zich daarin thuis. 

1. eelestiek, znw. elastiek.
2. eelestiek, bnw. en bw. elastisch. Verrèk,jo,

da ding iz eelestiek, azzie et inbuicht, komp 
et wêêr nèd êênder berom. 

êêlst, ws. samentrekking van de super!. van 
eedel, edel; alleen in et èèlst fan de teit, het 
beste van de tijd. 
eelt, eelt. 
eeltswêêr, eeltzweer; verzwering onder een 

dikke eeltlaag. 
emajje, eemalje, email. 
eemel, hemel. 
eemels/z, hemels; verb. eemelse. 
Eemelvaarzdach/g, Hemelvaartsdag. 
eemelzbrêêt/d (voc.), hemelsbreed; r�ht-
lijnige afstand. Eemelzbrêêt lègge Ellevoe
sluiz èn Ziereksee nie sóó vèr va mekaar of, 
maar azzie t reize mot, tan is et en êêl ènt. 

1. êên, één (telw.); êêne, een zekere. Jaa, ze is
chetraud mid êêne Wil/emse. 

2. êên, heen; êên èn berom, heen en terug;
êên ènde wêêr, heen en weer.

êênarrem, iemand met één arm. Dien êên
arrem is tog noch choet terèch chekomme op 
ta kentóór; t iz maar gelukkech, tat et zen 
linkerand is, tie die kweit is. 

êênbööm, alleenstaand iemand; iemand die 
zonder gezin of familieleden moet leven. 
Ag jaa, sunt men vrau gesturreve iz, bèn ek 
maar en êênbóóm op te wêêrelt. Je mo ree
kene, al men kindere bènne ook te stat uit. 

êênder, eender. 
êênderande, êênderant/d (voc.), enerlei, ener
hand. 

êênderleij, enerlei. De uitgangen -leij en -ande 
worden zonder betekenisverschil naast el
kaar gebruikt. 

êênech/g, enig; ook in de betekenis: prachtig. 
êênechste, enig (vaker gebruikt dan êênech). 
êênling, eenling, alleenstaand persoon. -+ 

êênbóóm. 
êênmaal, eenmaal; ook êêmaal. - t Iz nau 

êêmaal zóó, het is gebeurd, er is nu niets 
meer aan te veranderen. 

êênpersööns/z, eenpersoons; vrijwel alleen 
voor beddegoed gebruikt: êênpersóónz 
deeke, -leedekant enz. 

êêns, eens, akkoord. Jaa, nau bènne me et 
êêns,jeij a tog eigelek cheleik. 

eent/d (voc.), eend; mv. eendes/z > eende.

êêntöönech/g, eentonig, vervelend. 
êênvaudech/g, eenvoudig. 
êênzaam, eenzaam. 
êênzeidech/g, eenzijdig. 
êênzèllevech/g, eenzelvig. 
ee��edee'mie, epidemie. 
1. eer, znw. eer.
2. êêr, êêrder, bw. eer.
3. êêr, heer.
êêrbiedech/g, eerbiedig.
êêrbiet/d (voc.), eerbied.
êêrdaachs, eerstdaags, binnenkort. Je zie me 

êêrdaachs wèl is ferscheine, ik kom binnen
kort wel eens aan.

êêreboer, hereboer.



êêreleevetjie, herenleventje. 
1. êêrelek, eerlijk.
2. êêrelek, heerlijk.
Eêrestraat, in de-, Herenstraat.
êêrgistere, eergisteren.
êêrs, êêrst, eerst in de rij, eerst aan de beurt.
Ik bèn êêrs èn dan bèn jeij twees èn zeij iz
dries ( dèrs). -+ dèrs.

êêrse, heersen.
1. êêrste, den-, eerste, zelfst. gebr. rangtelw.
den êêrste den bèste, wat het eerst voor de
hand komt. Jeij bèn ook den êêrste den bèste
niet.

2. êêrste, et-, 1. rangtelw. eerste, et êêrste
uis; 2. bw. eij kwam et êêrste.

êêrssucht, heerszucht.
êêrzucht, eerzucht.
êês, hees, schor.
1. êêt/d (voc.), eed.
2. êêt, heet. Uitdr. et iemand êêt an zen voete

lègge, iemand met zware argumenten of
zelfs met dreigementen ergens toe trachten
te bewegen. Jo, oo kom ie der nau toew om
goet te vinde, dadde ze je eige kind beij je van
daan aale, om et wêêr an dat wei[ fan je te
geeve? - Jaa, oo komd en mins taar toe? Jeij
weet nied oow êêt ovve ze et an men voete ge
leege èbbe.

êêtchebaakert/d (voc.), heetgebakerd, licht ge
raakt, snel opvliegend.

1. eete, den-, etenstijd. Nau jo, wannêêr kom
ie nau; kom ie vóór ov naa den eete?

2. eete, et -, het eten, de maaltijd. Minse,
tuiskomme, et eete staad op taafel.

3. eete, ww. eten; ovt. enk. at, mv. atte; volt.
dw.gegeete.

eetelaazie, etalage.
eeter(t), eter; syn. maar pej. vreetert (vooral
bij overdadig eten).

eetesteit/d (voc.), etenstijd.
eetezbak, etensbak.
eetiekèt, etiket.
eeve, even, door twee deelbaar; ook èffe.
êêvech/g, hevig.
eevegoet, evengoed; verb. eevegoeje.
eevel, alevel, evenwel. Jaa, lèg nau maar nied
om nog mêêr te zaaneke, k è je eevel al veul
te veul gegeeve.

eevemin', evenmin.
ee'vemins/z, evenmens.
eevengeelie, evangelie.
eevetjies/z, eeve, eventjes; ook èffe, èflies/z,

èffechies/z.
eeveveul, evenveel.
eevewicht, evenwicht.
êêw,eeuw.
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1. êêwech/g, êêvech/g, hevig. Ik è sóón êêwege
pein in men schoer.

2. êêwech/g, eeuwig.
êêwecheit/d (voc.), eeuwigheid.
eezel, ezel.
eezelskop, ezelskop. doinkop.
1. èfl'e, syn. van eeve, even, door twee deel-
baar. Twaalev iz en èfle getal.

2. èfl'e, even, korte tijdsduur.
3. èfl'e, effen, glad, strak.
èfl'ektief, effectief, werkelijk. Jo, kèn ek tat
nau ècht chlóóve? - Jaaw óór, dad is èffek
tiev waar, daar durrev ek men vinger onder
verwèdde.

èft, heft, handvat. Uitdr. et èft in zen ande
auwe, zich het beheer niet uit handen laten
nemen.

egènt, den-, agent; politieagent; ook aagènt.
eibel, heibel, opschudding, lawaai. Jo, weez
jeij nau de minste èn geev em nau maar ge/eik,
anders kom ter maar wêêr eibel van.

eidel, ijdel. verwaand.
eiden, heiden; mv. eidene (alleen voor af
godendienaar).

eidens/z, heidens.
1. eige, a. zelf. Das fan zen eige, dat is van
hem zelf; da doe tie ui sen eige, dat doet hij
uit zichzelf.
b. zich. Wederkerende ww. worden ge
vormd met eige: eij was sen eige, hij wast
zich; ze vergisse der eige, ze vergissen zich.

2. eige, a. eigen; das sen eige moeder; da doe
tie op sen eige autjie.
b. thuis, op z'n gemak. Beij men dochter bèn
ek nè sóó eige, ov ek beij men eige tuiz bèn.
c. intiem, kameraadschappelijk. Die knècht
èn die wèrrekster bènne veul te eige mi me
kaar, azze die saame maar gêên gèkke dinge
van plan bènne.

eigebelang, eigenbelang; syn. eige perfeit.
eigedom, eigendom.
eigedommechie, en -, een eigen huisje. Nau
jaa, t sa/ mi sein wèl schikke, eij leij noch
chêên onger; eij èd a/teit nog en eigedomme
chiej ook.

eigedunk, eigendunk.
eigeeimer, eigenheimer (aardappelsoort).
eigegereit/d (voc.), eigengereid.
eigelek, eigenlijk.
eigenaar, eigenaar.
eigenaardech/g, eigenaardig.
eige perfeit, eigen profijt, eigenbaat. Men
zegt van iemand, die zich op schijnheilige
manier zeer menslievend voordoet, om er
zelf beter van te worden: Das chêên aat ov
neit, maar eige perfeit.



eigeste, den -, dezelfde. Is tat nau diezèllevde 
vènt, tiej ier gistere liep te beedele, omda tie, 
zóówas tie zeej, géén eete méér in uiz at? -
Jaa, mins, das ten eigeste, èn nau lóóp tie 
arsikke bezoope langs te straat; zeeker van 
de sènte die jeij em gegeeve èt. - Ik è ter den 
eigeste dag nog wèrrek fan gemaakt. 

eigeweis/z, eigenwijs. 
eigeweizecheit/d (voc.), eigenwijsheid. 
1. eij, hij. Zie Vormleer, Het Voornaam-
woord.

2. eij, ei; vkw. eichie, eijchie, eitjie.
3. eij, znw. hei, heide.
4. eij, tw. hei (uitroep).
eijbaas/z, heibaas; syn. maar pej. eijkneuter.
eijblok, heiblok.
eije,heien.
eijer, heier; syn. maar pej. eijkneuter.
eijerdöor, eierdooier.
eijerekoek, eierkoek.
eijkneuter (pej.), heier.
eijmesien, heimachine.
eijwit, eiwit.
eik, eik.
eike, eiken.
eikeaut, eikehout.
eikel, eikel.
1. eil, heil.
2. eil, iel, ijl, dun.
eilant/d (voc.), eiland. Zegsw. Me zitte ier
nied op en eilant, we zijn niet van de ge
meenschap afgesloten.

Eilant/d (voc.), den-, Heiland.
eile, iele, ijlen.
eilech/g, heilig.
eilecheit/d (voc.), heiligheid.
eilegdom, heiligdom.
eilege, znw. heilige.
eilege dach, heilige dag; kale plek in verf
werk. Azzie nau wéér iz en èkkie vurreft, dan
mo je nie sóóveul eilege daage laate. De ver
klaring is ws., dat de verver op dergelijke
plekken niet heeft gewerkt. Op een heilige
dag ( = vrije dag) werd niet gewerkt.

eilseldaat, heilsoldaat.
eilzaam, heilzaam.
eimweej, heimwee.
eindelek, eindelijk.
eineng, heining, schutting.
eipaal, heipaal.
1. eis, eis, vordering.
2. eis, ijs.
3. eis, hijs, til; moeilijke taak. Da sa/ en êéle

eiz weeze, om noch fóór de middech klaar te
komme.

4. eis, eisie, men spreekt van een eisie rook-

vlees, als men het hele stuk, zoals het ge
rookt is, bedoelt. Je kè je róók.fieez beeter 
beij en éél eisie ge/eik kóópe, da kom feu/ 
verdééleger uit. 

1. eise, eisen.
2. eise, hijsen.
eiselek, ijselijk, verschrikkelijk.
Eisellaan, in de-, Usellaan.
eisiekraake, kindervermaak: bij dooiweer
over het krakende en brekende ijs lopen
en van schots op schots springen. Hierbij
riepen de kinderen op zangerige toon:
Kraakeisie breek niet,je valt er in èn je weet
et niet.

1. eis'kaut, ijskoud, zo koud als ijs.
2. eiskaut', ijskoud, onbewogen, onaan
doenlijk. Nau zie tie da kint toch falie, maar
eiskaut' lóóp tie der verbeij, zonder et op te
raape.

eiskeegel, ijskegel, ijspegel.
eisschos, ijsschots.
eizak (pej.), onaangenaam, griezelig mens;
iezegrim. Wat en eizak bè jeij, om me zóó te
laate schrikke.

eizbêêr, ijsbeer.
eizbêêre, ijsberen, rusteloos op en neer lopen.
eize, ijzen.
eizech/g, ijzig, schrikwekkend, beangstigend.
eizel, ijzel.
eizele, ijzelen.
eizer, ijzer.
eizermaat, Engelse maat, vnl. in de -ijzer-
handel gebruikt. -.. duim.

eizerstèrrek, ijzersterk, zeer sterk.
eizwaafel, ijswafel.
ek, ik, onbetoonde vorm. Zie Vormleer, Het
Voornaamwoord.

èk,hek.
eköort/d (voc.), akkoord; vkw. ekóórtie.
Uitdr. et op en ekóórtie góóje, een schikking
treffen.

èks,heks.
èkse, heksen, toveren. Zegsw. Ek kè nied
èkse, ik kan geen onmogelijke dingen doen.

èksereij, hekserij.
èksetoer, heksentoer, zeer zware taak of op
dracht.

èksewèrrek, heksenwerk; dikwijls gebruikt
met negatie. Zèch, staa nau nie te /ummele,
zóó moejelek is et niet, t is chéén èksewèrrek.

èkster, ekster.
èksteröoch/g, eksteroog. Zegsw. È je en
èksteróóch? Dan mo je der inkt op sméére,
dan è je en kraajeóóch.

èk'straa, ik'straa, extra.
èkstrak', ikstrak', extract.
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1. èl, znw. el, lengtemaat ± 68,3 cm.
2. èl, znw. hel.
3. èl, bnw. en bw. hel, lichtend.
èlder, helder.
èldin', heldin.
èllebooch/g, elleboog. Zegsw. Eij èt et achter
zen èllebooge, hij is niet te vertrouwen.

èllef/v, elf.
1. èlleft, elft (vissoort). Zegsw. In maart pak
ie de èlleft an zen staart, in maart is de elft
gemakkelijk te vangen.

2. èlleft/vd (voc.), helft.
èllegoet/d (voc.), èllewaar, ellewaar, textiel
goederen die per el worden uitgemeten en
verkocht.

èllek, elk.
èllekenduurech/g, gedurig, steeds herhalend.
èllem, helm.
èllemaat, ellemaat.
èllepe, 1. helpen; 2. verhelpen, voorkomen.
Ik kan et nied èllepe, dad alles ferkêêrd ui
chekomme is; ovt. ollep > ielep; volt. dw.
geollepe.

èllevde, elfde.
èllevendèrtechste, op sen -, op z'n elf-en-
dertigst; traag.

1. èls, znw. els (boom).
2. èls, znw. els (schoenmakerswerktuig).
3. èls, bnw. en bw. hels; meer gebr. as te èl.
èlster, halster.
èlt, held.
em, èln, hem. Zie Vormleer, Het Voornaam
woord.

èmmer, emmer. Zegsw. Nèt in t èmmertie,
precies pas, juist naar wens. Nau, die s/aager
weegd ook nèt in t èmmertie, t is chêên lóót te
veu/ of te weinech. - Zóó Kees, kom jeij
eijere brènge? Daz nèt in t èmmertie, want ek
a se nèt nóódech.

èmmes/z, ook wel immes/z, best, aardig, lief,
verrukkelijk; verb. èmmese. - Jo, meit, wat
en èmmese mantel è jeij gekocht. - Wat en
èmmez minz is tie vrau van den bakker tog, i?
- Gaa je ook mee naa de kèrremes? Jaa ne
tuure/ek, da sa/ èmmez weeze I (Het woord
is tamelijk verouderd).

èmt, èmpt, hemd; vkw. èmpie.
èmtrok, hemdrok.
1.èn,en.
2.èn,hen.
1. ènde (oud), en. Nog enige tijd in gebruik
gebleven in uitdrukkingen als Eij liep êên
ènde wêér; je kon géén verschil méér zien
tusse land ènde waater e.d. Thans hoort men
het nog wel uit de mond van zeer oude
Gouwenaars, overigens is het woord uit het
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dialect verdwenen. 
2. ènde, eind; en ènde tau; en ènde lótJpe. Het
woord is verouderd en heeft plaats gemaakt
voor ènt/d (voc).

eneis/z, anijs.
eneissaat/d (voc.), anijszaad.
eneizmèllek, anijsmelk.
1. èng, eng, nauw. Daz maar en èng steechie,
je kèn der bekant nie dêûr.

2. èng, eng, griezelig; naar. Wat en ènge vènt
is tat. - Neej, óór, dêûr dat ènge póórtie dur
rev ek nie, das feu/ te donker. - Neej, ek bèn
niks choet, ik foei me zóów èng.

1. èngel, engel.
2. èngel, hengel.
Èngels, Engels.
Èngelsman, Engelsman.
èngert/d (voc.), engerd, griezelig persoon.
èngsel, hengsel.
èngselmande > èngselmant/d (voc.), hengsel
mand.

èngst, hengst.
èngste, flink hard slaan met een zwaar voor
werp. Me zèl/e die paal iz è.ffiez mid en slèg
in de grond èngste.

ènkel, enkel ( deel van het lichaam).
ènkelt/d (voc.), enkel, alleen maar. Da pepier
mo je nie dubbelt fauwe, je mot et ènkelt
laate. - Ik èd ènkelt chezeit, dad ek em nie
chezien en èt, Vèdder weet ek ter niks fan of.

ènkelvaudech/g, enkelvoudig.
ènkelvaut/d (voc.), enkelvoud.
ènt/d (voc.) < ènde, einde, eind. Zegsw. Et
ènd is ter van wèch, het eind, de afloop is
niet te overzien. Begin mi sein nau nied oover
de polletiek te praate, wan tan is et ènt er van

wèch; eij au tog nied êér op, fóórda je m

ge/eik cheeft.
ènte,inènte,enten.
èntjie, 1. eindje; 2. levenseinde, dood. Gaa je
mee en èntjie lóópe? -Nauw, eij zit nauw in t

aumanneuiz om der zen èntjie te aa/e.
ènvelop, anvelop, enveloppe.
1. èp, eb, ebbe.
2. èp, den -, de heb, hebzucht. Eij lóóp te
dêûr plat beij die reike tante van em, maar
daz ècht allemaal géén /ievde van em, t iz em
méér om den èp te doen.

epostel, apostel.
epril,aapril,april.
1. er, der, bw. er, daar. Ik sag er maar drie
mêêr. - Da kèn, ik nam der al en paar of. -
Mo je der nau weeze ov niet?

2. er, der, pers. vnw. haar. Ik wil ( d)er nog
wèl is sien, vóórda se vóórgoet te stat ui

chaat.



1. èr, bw. her. Nau mo je nie sukke èrrege
auwe koeje ui te slóót aale, da chevalletjie is
nauw al van zóóveul jaare èr.

2. èr, znw. air, verbeelding, aanmatiging. Die
vènt èd en èr oover em, of tie den burrege
meester zèllev is.

èrder, herder.
èrderzont/d (voc.), herdershond.
-erek, uitgang met enigszins pejoratieve be
tekenis, dikwijls ter vervanging van de uit
gang -aard: valserek, viezerek, gemêênerek
enz.

èrindere, herinneren.
èrkauwe, herkauwen.
1. èrkènne, erkennen. t Iz wat, azze je eige
kindere je nie méér az au!Î!er wille èrkènne.

2. èrkènne, herkennen. k Sach chistere nog en
auwe schoolkammeraat fa me, maar ek èr

kènden em bekant nie méér; t is tan ook te
mèt al wêêr fêêrteg jaar geleeje, da k em et
!aast sach.

erloozie, horloge.
èrrebèrrech/g, herberg.
1. èrrech/g, znw. erg, vermoeden. Ek a ter
géén èrreg in.

2. èrrech/g, bnw. en bw. gierig, inhalig. Die
vènt is toch sóów èrrech, eij val dóód op en
sènt.

3. èrrech/g, bw. erg, zeer, in hoge mate. Eij is
èrrech siek. - Zegsw. Daz èrreger az dief,
dat is een onverwachte tegenvaller. Jaa, daz
èrreger az dief; nauw èb ek men goeje pak op
laate stóóme vóór de brulleft fan men nichie
èn nau komme ze zègge, dadde ze et onmoo
gelek op teit klaar kènne kreige.

èrregdènkent/d (voc.), ergdenkend, wan-
trouwend.

èrregere,ergeren.
èrregwaan, argwaan.
èrreketèk > arsietèk, architekt. Het woord
èrreketèk is verouderd.

èrreme, zeurig klagen. Vooral van kinderen
gezegd, maar vrijwel verouderd. Andere
vormen: èrremezêêre, èrremiejêêre, jèrre
miejêêre, urreme.

èrrenstech/g, ernstig.
èrrie, herrie.
èrriedèrrie, modder, viezigheid. -+dèrrie. Arre

jasses, nau trap ek mi men pas chepoeste
schoene in de èrriedèrrie.

èrrieschopper(t), herrieschopper. lawaaima
ker.

èrses/z, arses/z, 1. hersens; 2. hoofd, kop;
hierbij mv. èrseze. - Azze jullie nau nied op 
en auwe, zèl ek jullie mi je èrseze teuge me
kaar an slaan. 

èrseschuddeng, hersenschudding. 
1. èrt, hert.
2. èrt, urt, erwt; mv. èrrete, urrete.
èrtoch/g, hertog.
èrvaareng,ervaring.
èrvorreming,hervorming.
èrvorremt/d (voc.), hervormd.
esjeej, hachee, uiensaus.
èspel, haspel.
èssech/g, I. zich warm voelend. Jo, wa bè jeij
èssech; die zit me daar mid alle dêûre oope
èn zen jaz uit, of et midde in augustez iz, maar
t is pas feeberewaarie óór !
2. sexueel snel ontvlambaar. Nauw, jei
schein nog al èssech te weeze, je kèn ver
dóórie géén meit sien ov je gaat erop of

èsseteej, euf. voor stront.
estrant, astrant, brutaal, vrijpostig; ook
astrant, strant.

et, èt, t, lidw. en pers. vnw. het.
ètteleke, onbep. telw. ettelijke, enige, enkele.
Zèg, è je en luusievèr? - Nau, k è ter nog
maar ètteleke.

1. ètter, etter, pus. Uitdr. etter èn bloet swêête,
zweten door angst of zeer zwaar werk; ook
pus.

2. ètter, vervelend wezen, plaaggeest, sarrend,
treiterend persoon. Het woord is ws. een
verbastering van het Franse être, maar de
gevoelswaarde wijst erop, dat het in ver
band gebracht wordt met het Ned. woord
etter, dat pus betekent. Het wordt dan ook
gebruikt als een minachtend scheldwoord.
Dat aan I. etter wordt gedacht, blijkt ook
uit de volgende samenstellingen, die alle als
verachtende scheldwoorden worden ge
bezigd: ètterbuil, ètterkop, ètterleijer. Al
leen het scheldwoord ètterlètter wordt
enigszins schertsend gebruikt.
In Gouda wordt wel eens het woord wee
zetjie als scheldwoord gebruikt, maar
daarmee wordt dan een suffig, onnozel
mens bedoeld.

euch/g, heug; vrijwel alleen in teuge eug èn
meuch.

euchelek, heuglijk, verblijdend.
enge, heugen.
eul, heul, baat. Nau, k è nauw en drankie van
den dokter geat, laar è k toch sóón eul bei
gevonde.

eup, heup. Zegsw. Eij èt et op sen eupe, hij is
druk in de weer, hij is zeer opgewonden.

eus, heus, echt waar. Je glóóv me wèl niet,
maar t is tog euz wèl zóó.

eusies/z, heus (enigszins euf.). Et is tog
eusiez waar.
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euvel, heuvel. 
èvb6öm, hefboom. 
ewèch/g (veroud.), weg, verdwenen. Nau kèn 

ek men zaddoek wêêr nurreges finde, die iz 
wêêr iz en kêêr ewèch. 

ezein, aazein, azijn. 

F. 

faabel, fabel. 
faaberekant, fabrikant. 
faale, faalie, voile. 
faalie, lichaam. Ek sa je en pak op je f aalie 

geeve. 
faas/z, vaas; mv.faaze. 
faasie, de -, facie, gezicht. De f aasie van die 

vènt fertrauw ek niet. 
fakkel, fakkel. 
fakkele, langs de weg lopen, soms met on
zekere passen. Daar kom tie dronke vènt 
wêêr anfakkele. - Waar gaa jeij naa toe? -
Nauw ek lóop maar wat; ik fakkelt soo 
langsaam an op uis toe. 

fallee'riejaan, fal'leriejaan, valeriaan, veel 
gebruikt zenuwstillend huismiddeltje. 

fal'liesemènt, fallie' semènt, faillissement; syn. 
benkroet. 

fammeljaar, familiaar. 
fantezêêre,fantaseren. 
farrezeejer, farizeeër. 
farzie, alleen in de uitdr. de farzie opchaan, op 
stap gaan, boemelen. Gewoonlijk alleen 
van vrouwen gezegd; syn. den ort opchaan. 

fat, fatjie (nieuw), fat. 
fatterech/g (nieuw), fatterig. 
faut, fout. 
febriek, fabriek. 
feduusie, fiducie, vertrouwen. Nau,jeij wil mi 

tie vènt saame da saakie opsètte, maar azziet 
mein vraagt, ik è niks chêên feduusie in die 
vènt, duz in et êêle zaakie ook niet. 

feeberewaarie, februari. 
feej,fee. 
feeks, feeks. 
feemelaar, femelaar. 
feemele, femelen. 
feemeldereij, femelarij; ook feeme/deraasie. 
fêêrtech/g, veertig. 
fêêrteger, veertiger. 
fêêrtechste, veertigste. 
fêêsfiere, feestvieren. 
fêêst, feest. 
fêêstelek, feestelijk. 
fee ter, veter. 
feeterbant/d (voc.), veterband. 
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feguur, figuur. 
feütech/g, vijftig. 
feifteger, vijftiger. 
feilbaar, feilbaar. 
fein, fijn. 
feine, fijne, vrome kwezelaar; lid van een 
streng orthodox protestantse kerk. 

feinproever(t), fijnproever. 
feist (veroud.), hou vast! Aansporing vooral 
tegen honden gebezigd. 
Feist Bèlloo, me motte teuge de brug op! 

1. feit, feit. Eij is ter zèllef cheweest, daz en
feit.

2. feit, fijt, ontsteking aan een vingertop.
feitedaale, gekonfijte dadels; geen enk.
feitelek, feitelijk, eigenlijk. Feitelek a jeij der

voor motte zurrege, maar jeij kwam netuure
lek wêêr te laat.

fekansie, vakantie.
fèl,fel.
feliet, failliet.
femielie, familie.
1. fenaal, finaal, volkomen. De booter is

fenaal op.
2. fenaal, a. verhaal; urreges fenaal op (van)

aale. - Wa sèggie, è tal welf chezeit, tad ek
nie choet fan betaa/e bèn? Nau daar zèl ek
tan wèl iz effies fenaal op chaan aale.
b. verantwoording; fenaal van geeve, ver
antwoording afleggen. Duz jeij wau zègge,
dad ek nie choet foor men vrau geweest bèn?
Nau vrint, taar zèl ie fenaal van motte geeve,
der bènne getuige genocht te vinde, dieje dat
wèl beeter kènne vertèlle.

fenêêries (veroud.), venerisch. Diej vènt is
fenêêries.

fenein, venijn, vergif. Urreges fenein uisuïge,
ergens met opzet kwaad achter zoeken.
(Spr. en Zegsw. 207). 

feneinech/g, venijnig, nijdig. 
fenielie, vanille. 
fenieliesuiker, vanillesuiker. 
fènneriek, finneriek, et -, (veroud.), vene-
rische ziekte. Diej vènt èt et fènneriek. 

fermaat, formaat. 
femuis/z, fornuis. 
fèrrem, ferm. 
fèrremerie (veroud.), hospitaal. Het woord 
werd al niet meer gebruikt om het nieuwe 
militaire hospitaal aan de Karnemelksloot, 
thans belastingkantoor, aan te duiden. 
Het voormalige hospitaal aan de Jeruzalem
straat, later de militaire wapen- en kleding
kamer, werd echter steeds auwe fèrremerie 
genoemd. 

fèrs/z, nieuws, anders; wa fèrs, wat anders. 



Zegsw. Altei wa fèrs, maar zèlde wa choes. 
(Spr. enZegsw. 742). 

fertuin, fortuin, geluk. Nau jo, dat waz ie 
fertuin, da tie diender dat nie chezien en èt, 
anderz waz ie der gloejend beij geweest. 

fertuinelek, fortuinlijk. Nau, èrrech fertuine
lek bèn ek nau niet mi tad blommezaat ta 
jeij me gegeeven èt, der kom bekant niks fan 
op. 

ferweel, fluweel. 
ferweelde, bnw. fluwelen. 
Ferweelde Singel, op te -, Fluwelen Singel. 
fesoen, fatsoen. 
fesoendelek, fatsoenlijk. 
fezant, fazant. 
fiedeel, fedeel, trouwhartig; eerlijk meewer
kend. Eij iz en fiedeele vènt, as tie wat mi je 
ofspreekt, dan kè je der van op an ook. 

fief/v, vief, vlug, levendig. Jeij bèn en fieve 
knul, jeij kèn wèl is chauw en booschop fóór 
me doen. 

fiegelêêre, uitkijken naar; trachten te ont
dekken. Nau lóóp ek al weeke te jiegelêêre, 
ov ek nau nurregez en baantjie vóór die jong
ste zoon van me kan vinde, nau die ook fan 
school ov mot, maar t luk maar niet. - Eij 
dènk, tad ik zen duive gestoole èt, èn nau 
lóóp tie maar om da duivok fan mein êên te 

jiegelêêre. 
N.B. de betekenis van het woord wijkt 
enigszins af van vigileren, dat de zaak wat 
sterker en soms ook ongunstiger uitdrukt. 

fiejelèt, violet. 
fiejool, viool (bloem en instrument). 
fiejoolmeziek, vioolmuziek. 
fiejooltie, viooltje (bloem). 
fielt, fielt, schurk; syn. ploert, smêêrlap. 
fielterech/g, fielterig. 
fieteldans/z, fieteldans, vitusdans. 
fieterejool, vitriool. 
fiets, fies/z, fiets. 
fletse, fiese, fietsen. 
fievecheit/d (voc.), viefheid. 
fiks, files, flink. 

fillem (nieuw), film. 
fillesepeej (veroud.), velocipède; fiets. 
fillesetaasie, felicitatie. 
fillesetêêre, feliciteren. 
filterêêre, filtreren. 
finneriek, ->-fènneriek. 
firremaa, firma. 
1. fitte, fitten.
2. fitte, vitten.
1. fitter, znw. fitter.
2. fitter, znw. vitter.
fittereij, vitterij; ookfitteraasie.

ffaater, flater. 
fladdere, fladderen. 
flanze, flansen; ovt. ftanzde; volt. dw. ge
flanst/ zd (voc.). 
flarde, flarden; het enk. wordt zelden ge-
bruikt. 

flaute, flauwte, bezwijming. 
flauvalle, flauwvallen. 
flau(w), flauw. 
flauwecheit/d (voc.), flauwigheid. 
flauwerek, flauwerik. 
flauwert/d (voc.), flauwerd. 
flauwieteit, flauwiteit. 
fleeme, fleime, flemen. 
fleemer(t), fleimer(t), flemer. 
fleemerech/g, fleimerech/g, flemerig. 
fleemereij, fleimereij, flemerij; ook fteeme-

raasie,fteimeraasie. 
fleemster, fleimster, fleemster. 
flêêr, flêr (veroud.), straatmeid. 
flêêre, flêrte, flêêrte (veroud.), langs de straat 
zwabberen (vooral van vrouwen en meisjes 
gezegd); syn. dweile. 

flêêremuis/z, vleermuis. 
fleitech/g, vlijtig. 
flenèl, flanel. 
flènsies, flensjes, het enk. wordt zelden ge-
bruikt. 

flènter, flenter, afgescheurd lapje of reepje. 
1. flès/z, znw. fles; mv.jlèsse.
2. flès/z, bnw. en bw. flets.
flèssetrèkkereij, flessentrekkerij; ook ftèsse•

trèkkeraasie.
flètte, muurbloemen, filetten; geen enk.
flêûr, fleur. In de ftêûr van zen leeve. - Dat

móóje geklêûrde beang brèngt wa ftêûr an die
kaamer.

ftêûrech/g, fleurig, kleurig, vrolijk.
flêûres/z, plêûres/z, pleuritis.
ftier, vlier (Sambucus nigra).
ftierepit, vlierpit. Het merg van de vliersten
gels werd door kinderen op allerlei manier
als speelgoed gebruikt.

ftiereng > vliereng, vliering.
ftikftööjdereij, flikflooierij; ook flikftoojde-

raasie. 
ftikftööje, flikflooien. 
ftikflööjer(t), flikflooier. 
flikke, flikken, handig leveren. Kè je t nie 

fóor mekaar kreige?-Nau, dan.flik ik et wèl 
èffies fóór je; syn. lappe. 

1. flikker (pej.), lichaam. Je kèn en pak op ie
flikker kreige.

2. flikker, homosexuele man; sodomieter.
flikkerdereij, sodomie.
1. ftikkere, sodomie bedrijven.
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2. flikkere, flikkeren (van een vlam).
flikkering, flikkering, het opflitsen van licht.
flikkie, flikje, chocolaatje.
Hinder, vlinder; syn. kepèl.
Flipswèch/g, in de-, Jan Philipsweg.
flits, flits.
flodder, flodder; slonzige vrouw.
flodderech/g, flodderig, slonzig.
flodderkaus, flodderige, slonzige vrouw; ook
flodderkont,floddermedam.
floep, floep; onomatopee voor een licht plof
fend geluid. Mid en floep trok tie de ku/lek
ui teflès.

1. floers, floer (velours); floers (dunne door
zichtige stof); rouwfloers.

2. floers, een nevel voor de ogen door slecht
zien. Ik weet niet, wat er mi men óóge an de
and is, maar az ek lang zit te leeze is et nèt
of ter en floers fóór men óóge komt.

flonder, vlonder.
flookere, flonkeren.
flöörêêre, flerêêre, floreren.
flöörezant, florissant.
fluim, fluim.
fluime, ww. vleien. -+ fleeme enfleime.
fluistere, fluisteren.
fluit, fluit.
foefie, foefje, handig smoesje.
foej, foei.
foetere, foeteren.
foetsie (nieuw), weg, verdwenen. Waar iz men
erloozie nau? Zóó zien ek et noch, èn nau is
et foetsie.

fokke, fokken.
fokkie, foks, fox; roep naam voor een fox
terrier.

foksêêre, forceren. Zèg nau mo je dien arrem,
die pas sóó gekneust cheweest is, wêêr nie sóó
foksêêre mi tie zwaare vrachte te sjauwe.

foksiejaa, Fuchsia, foksia.
foksont/d (voc.), fox-terrier.
fondant, fondant.
fondêêreng, fendêêreng, fondering, funde
dering.

fondemènt, 1. fondement; 2. achterwerk,
derrière.

fonkele, I. fonkelen: de stèrre fonkele; 2.
vonkelen, vonken afgeven: et fuur fonkeld in
de kachel.

fongst, fonst, fons/z, de -, fonds. Het oude
woord voor fonds was bos. Dit is nu vrijwel
verdwenen, maar het woord bosseman komt
nog voor. Naast bos kwamen fongst,fonst en
fons op. Aangezien men sprak van de bos,
voorzag men ws. ook de drie nieuwe woor
den van het lidwoord de. - Rèchtewóórdech
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kènne me vóór et siekuis ook in de Jongst. 
fontein, fontein. 
fooj, fooi; vkw.fóójchie. 
footoo < footegrevie, foto. 
footegraaf/v, fotograaf. 
footegrevêêre, fotograferen. 
footegrevie' (veroud.), fotografie. 
forremelier, formulier. 
framboos/z, framboos. 
franje, frajje, franje. 
frankoo(w), franco. Iron. zegsw. Da kreig ie 
graatez èn frankoow. 

Frans, Frans. 
Fransman, Fransman. 
freidachs/gz, vrijdags. Freidachs tan eete de 
róómse gêên vlees. 

freule, frêûle, freule. 
1. friemele, friemelen. Zit nie sóów an die
kwassies te friemele, anstons chaane ze noch
kepot.

2. friemele, wriemelen. Mo je zien, oow al die
wurreme dêûr mekaar lègge te friemele.

fris, frissies/z, fris, koel, koud. En lèkker friz
wintjie. - t Is tog wèl frissiez buite.

frommele, frommelen.
frommes/z, vrouwmens; zowel minachtend
als waarderend gebruikt. Wad en raar
frommez is tat. - t Is tog wèl en knap from
mes.

frontjie (veroud.), frontje. Dit kledingstuk
werd gedragen toen de allefèmpies uit de
mode gingen. Het bestond uit een stuk lin
nen (dikwijls ook papier), dat onder de
boord werd bevestigd, in tegenstelling tot
het halfhemdje, dat één geheel met de boord
uitmaakte, maar aan de voorkant uit twee
slippen bestond.

fronze, fronsen.
fmtjie, frutje, beetje.
frotte, prutserig, broddelachtig werken.
frutterech/g, prutserig, rommelig.
fuik,fuik.
fulleton, fullieton, feuilleton.
fut, fut, kracht.

gaadeng, gading. 
gaaf/v, gaaf. 

G. 

gaajes/z (nieuw), gajes. 
gaal, gaal; ladder in een kous. 
gaan, gaan; ott. mv. gaane; ovt. enk. gong; 
ovt. mv. gonge. Zie verder Vormleer, Het 
Werkwoord. 

gaande, gaande, aan de gang, doende. Wat 



is ter gaande? wat is er aan de hand? 
gaandereij,gaanderij,galerij. 
gaandewèch/g, gaandeweg, langzamerhand, 
geleidelijk. 

gaape, gapen. 
gaaperech/g, gaperig. 
gaaper(t), gaper. 
gaar, gaar. Zegsw. Je bèn nie choe chaar, je 
bent in de war. 

gaare, znw. garen; gaare èn bantwinkel, 
garen-en-bandwinkel. 

Gaaremesien, de -, Goudse Machinale Ga-
renspinnerij. 

gaarkeuke,gaarkeuken. 
gaas/z, gaas. 
gaave, gave. 
gal, gal. 
galbult, galbult; hevig jeukend huidbultje, dat 
meestal berust op overgevoeligheid en o.m. bij 
zeer warm weer ontstaat; soms ook bij 
het zwemmen, door te lange aanraking met 
water. 

gallech/g, galg, Zegsw. Eij groejd op fóór 
galleg èn rat, als hij z'n gedrag niet wijzigt, 
komt hij nog eens met de strafrechter in 
aanraking. 

gallege, mv. (veroud.), galgen, draagbanden. 
Ze werden kruiselings over de schouders 
gedragen en dienden om de broek op te 
houden. Ze deden wel dezelfde dienst als 
bretels, maar galgen waren twee afzonder
lijke banden, terwijl bretels één voorwerp 
vormen. 

gallegebrok, galgebrok:, ondeugend, mis
dadig mens. 

gallegemaal, galgemaal; meestal fig. ge
bruikt als men ergens voor het laatst eet. 

Gallegevèlt/d (voc.), et -, het Galgeveld. 
Zo werd het einde van de Lage Gouwe, tus
sen Nieuwe Haven en Regentesseplantsoen 
genoemd. Ook aan de Rotterdamse dijk is 
vroeger een galgeveld geweest, maar de be
volking weet daarvan praktisch niets meer. 

gallem, galm. 
galleme, galmen. 
gallereij, galdereij, galerij. 
galstêên, galsteen. 
gammel, 1. gammel, vervallen. Durrev jeij nog 
op tie gammele fles te reije? Da ding zeegent 
sóówat in mekaar. 
2. niet gezond. Ik sèl vanochent maar nie
naar men wèrrek toe gaan, k foei me zóó
gammel as te pèst.

gang, 1. gang, manier van gaan. Jaa, das Piet
ek sief et an zen gang. - Gaa je gang maar.
2. overdekte doorgang. De jongez die zóó

pertaal geweest wazze, wiere allegaar dêûr de 
meester de gang opchestuurt. 

gangbaar, gangbaar, geldig. Neej, die auwe 
sènt is nie changbaar méér, die pak ek nie 
méér an. 

gannef/v, gannef, dief; meestal enigszins euf. 
ganneve, ww. ganneven, stelen, wegnemen; 
syn. kaape,gappe. 

gans/z, gans. 
ganzeborde, ww. ganzenborden, met het gan-
zenbord spelen. 

ganzebort/d (voc.), ganzenbord. 
gappe, gappen. -. ganneve, kaape. 
gapper(t), gapper, dief. 
garreballie (veroud.), bolhoed. 
garrel (veroud.), pej. jongen (vooral in kin-
dertaal). 

gas/z,gas. 
gasflam, gasvlam. 
gassie, dat chassie, jongetje (meestal in gun
stige zin gebruikt). Die Willempie van de 
buuvrau is tog wèl en lief chassie. 

gast, 1. jongen ( dikwijls in ongunstige zin 
gebruikt). Da chast fan ienaast iz en krèng 
van en knul. 
2. gast, logé.

gastuis/z, gasthuis, ziekenhuis. De naam werd
alleen gebruikt voor het oude gasthuis op de
Haven.

1. gat, gat, opening; mv.gaate.
2. gat, gat, achterwerk; mv. gatte. - De gatte

van die jonges sagge éélegaar róót fan t falie
op et eis.

gatjie, opchatjie, opduw, om iemand omhoog
te helpen. Nau, klim jeij nau maar op tad èk,
ik sèl ie wèl en gatjie geeve. -. opchatjie.

gaudaaneete, witte dovenetel (Lamium al
bum). Op deze bloemen kon men in de regel
de gaudaantjies vinden, die door kinderen
veel werden gezocht. Vandaar ws. de naam
gaudaaneete.

gaudaantjie, goudhaantje (Chrysomela fas
tuosa); bladkever met als goud glanzende
dekschilden.

gaudief/v, gauwdief.
gaufezant goudfazant, ook wel gauwe fezant.
gaufink, goudvink.
gaufis/z, goudvis; mv.gauftsse.
Gause peipekop, Goudse pijpekop (scheld
naam voor de Gouwenaar).

Gause spris, Goudse sprits. Vroeger dè
Goudse lekkernij, die echter meer door
vreemdelingen werd gekocht dan door de
Gouwenaars zelf. Thans geheel verdrongen
door de Goudse stroopwafel, die wèl veel
door Gouwenaars zelf wordt gegeten.
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gausmit, goudsmit; mv. gausmis. 
gaut/d (voc.), goud. 
gautrenèt, goudreinet (appelsoort). 
gau(w), gauw, snel, vlug. 
gauwe, gaut/d (voc.), bnw. gouden; en gauwe 
ring; en gaut muntjie; en gaut tientjie; en 
gaud erloozie. 

1. Gauwe, de-, Gouwe (rivier).
2. Gauwe, op te-, Gouwe (straatnaam).
gauwecheit/d (voc.), gauwigheid; vkw. gau-
wecheitjie.

Gauwenaar, Gouwenaar, inwoner van Gouda.
gauwenaar, gouwenaar, Goudse pijp.
Gauwerak, op-, Gouderak.
gauwereegen, gouden regen (Cytisus labur
num).

gauwert/d (voc.), gauwerd, vluggerd.
gauwte, gauwte. Nau, k è nie feu/ teit, maar k
sèl perbêêre ov ek et in de gauwte è.ffies fóór
je kèn doen.

gauzblom, goudsbloem (Calendula arvensis).
geaajt/d (voc.), gehaaid, slim, handig (dik-
wijls in minder gunstige zin). Mi sein mo je 
alteid uikeike, da tie je nie beetneemt, want
eij is sóó geaajt; eij au je vóór de gèk daar je 
beistaat.

geak, gehakt.
gearrewar, geharrewar.
geat, I. volt. dw. gehad; 2. syn. vangekreege,
gekregen. Wad è jeij en móój bloesie ! - Dad
èb ek fóór men verjaardach cheat.

gebak, gebak.
gebauw, gebouw.
gèbbetjie, 1. gebbetje, geintje. Jo, nau mo je 
mi mein gêên gèbbetjiez maake.
2. gezicht. Azzie nau nied op en aut mi ta
treitere, zèl ek ie en klap fóór je gèbbetjie
geeve.

gebêênte, gebeente. Zegsw. Weej je gebêênte,
pas op voor de gevolgen. Weej je gebêênte,
azzie nog iz an men blomme komt!

gebèt, gebed. Zegsw. Daz ook en gebèt, dat is
ook een langdurig (langdradig) karwei.

gebêûre, bêûre, gebeuren. -+ 3. bêûre.
gebit, gebit.
gebMje, geboden; alleen mv. in de uitdr.
onder de gebóóje staan, in ondertrouw zijn. -
Mi sen tien gebóóje eete, met z'n vingers
(zonder vork) eten.

gebMre, geboren; - worde, weeze, geboren
worden, zijn.

gebMrte, geboorte.
gebot, gebod. Uitdr. nied om Got of chebot
cheeve, zich van geen enkele vermaning
iets aantrekken.

gebrèk, gebrek.
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gebrèkkech/g, gebrekkig. 
gebruik, gebruik. 
gebruike,gebruiken. 
gedaante, gedaante. 
gedachte, 1. gedachte; 2. aandacht. Ik kan 
zóó men gedachte nie beij men wèrrek auwe. 

gedachtenis/z, gedachtenis; mv. gedachte
nisse. 

gedachtenissie, gedachtenisje, klein voor
werp als aandenken, vooral aan een over
ledene. Dat meedeljonnechie, dat mag nied 
wèch; da sauw ek fóór gêên gaut wille misse, 
dad iz alteit nog en gedachtenissie van men 
moeder. 

gedank, goddank. 
gedêêlte, gedeelte. 
gedènkteeken, (niet: -têêken), gedenkteken. 
gedicht, gedicht. 
gedienstech/g, gedienstig. 
gedierte, gedierte. 
gedoe(w), gedoe, drukte, last. 
gedraage,gedragen. 
gedrach/g,gedrag. 
gedrang, gedrang. 
gedrocht, gedrocht. 
geduldech/g, geduldig. 
gedult/d (voc.), geduld. 
geduurech/g, gedurig. 
geduuvel, geduvel. 
gedweej, gedwee. 
geêêlontauwer, geheelonthouder; syn. iemant 
fan de blauwe knóóp. 

geëim, geheim. 
geëimzinnech/g,geheimzinnig. 
geel, geel. 
geele babbelaars/z, rode en witte babbelaars 
door elkaar. 

geelpèl, geelpeld (vroeger veel gehouden geel
gevlekte kippensoort). 

gêênêên, geen; niet een. Vaader, geev me en 
sènt? -Neej,jochie, ek èt er gêênêên. 

gêêschetuige, geestgetuige; iemand die een 
handeling bijwoont, zonder eraan deel te 
nemen of er zich mee te bemoeien. Jo, jeij 
staa ter maar as chêêschetuige beij, zie je dan 
gêênêês, ta tat mins fan der stokkie ovleit, èn 
jeij steek maar gêên póót uit om me te èllepe 
om ze ooverènt te kreige. 

geesele (niet: gêêsele ), geselen. 
gêêsfermooge, geestvermogen. 
gêêst, geest, spook. 
gêêstech/g, ijverig. Die vènt is sóó gêêsteg in 
zen wèrrek, as tie urregez an beezeg is, tan 
rus tie nie fóór et ov is. 

geëuge,geheugen. 
geeve, geven; ovt. mv. gavve. Me gavve alle-



gaar eeveveul. 
geever, gever. 
gêêwonger, geeuwhonger. Nau, je kèn bèst 
nog èffe wachte mid eete, je zèl echt te gééw
onger nog nie kreige. 

gêêzdreiver(t), geestdrijver; syn. dweeper(t). 
gegalvenezêêrt/d (voc.), gegalvaniseerd, ver-
tind, verzinkt. 

geil, geil. 
gein,gein. 
geintjie, geintje, grapje. 
geit, geit. 
geizele, gijzelen. 
gèk,gek. 
gèkeit/d (voc.), gekheid. Jo, dat mêén ek niet, 
t iz maar gèkeit. 

gèkkecheit/d (voc.), gekkigheid, dwaasheid. 
Wa doe je nau vóór gèkkecheit, bè je wèl 
goed weis? 

gèkkepraat, gekkenpraat, onwijs geklets. 
gekööp,goedkoop. 
gèk'uis/z, gekkenhuis. 
gèlde, ww. gelden; ook gèlle; ott. enk. gèl; 
ovt. enk. gol, ovt. mv. golle; volt. dw. ge
golle,gegolde. 

gèldech/g, geldig. 
gèldelek, geldelijk. 
geleege, gelegen, te pas. Kom morrege maar 
berom, t kom nau nie cheleege. 

geleegenecheit/d (voc.), gelegenheid; ook 
geleegeneit/d (voc.), geleegenteit/d (voc.). 

geleeje, geleden, voorbij. t lz nauw al véértien 
daage geleeje, daar mo je nau nie méér oover 
praate. 

gelêêrde, znw. geleerde. 
gelêêrdecheit/d (voc.), schijn van geleerdheid. 
Scheij nau maar uit mid al je geléêrdecheit, 
want je weet er nè sóó min wa Jan az men 
blooke. 

gelêêrteit/d (voc.), geleerdheid. 
geleidelek, geleidelijk. 
geleik, gelijk. Zegsw. om een eind aan een 
twistgesprek te maken: Jeij è cheleik, maar 
ik wint et. 

geleike, gelijken, andere vormengleike, leike, 
leikene; ovt. enk. leeken; volt. dw.geleekene. 
- Wat leikene die tweelinge op mekaar, i? -
Eij leeken nie feu/ op sen vaader. - Die tweej
èbbe altezä al veul op mekaar geleekene.

geleikenis/z, gelijkenis; mv. geleikenisse.
gelon, galon.
gelööf/v, glööf/v, geloof.
gelööve, glööve, geloven; ovt. glóóvde; volt.
dw. geglóóft/vd (voc.). Gelóóve woond op te
Tiendewèch. ( Spr. en Zegsw. 6o4).

gelöövech/g,glöövech/g,gelovig. 

gelop, galop. 
gèlt/d (voc.), geld. 
gèltwollef/v, geldwolf. 
geluit, geluid. 
geluk, gluk, geluk. 
gelukkech/g, glukkech/g, gelukkig. 
gemaakt, bw. en bnw. gemaakt, gekunsteld. 
Mins, praat nie sóó gemaakt, praat jeij nau 
maar je moers taal, da ferstaane me veu/ 
beeterder. 

gemak, gemak. 
gemarrejenêêrt/d (voc.), gemarineerd (alleen 
van haring). 

gemêên, gemeen: alleen in de bet. slecht, 
kwaadaardig, laag. 

gemêênecheit/d (voc.), gemeenheid. 
gemêênte, gemeente. 
gemêênteraat/d (voc.), gemeenteraad. 
gemis, gemis. 
gemoederêêrt/d (voc.), gemoedelijk, rustig, 
niet opwindend, kalmweg. Misschien con
taminatie van gemoedelijk en gemodereerd, 
tussen welke begrippen de betekenis zweeft. 
Ze maake der nog al nie feu/ drukte oover, t 
chaat er nogal gemoederêêrt toe. - Laat jeij 
dat nau maar zóó gemoederêêrt toe, dadde ze 
zóóveul kwaat fa je zègge? - Oo kèn jeij zóó 
gemoederêêrd bleive zitte, terweil de êêle stat 
in rip èn roer is? 

gemoejelek, moeilijk; ws. naar analogie van 
gemakkelek, dat dikwijls tot makkelek 
wordt. 

gemoet/d (voc.), 1. gemoed. Men gemoet 
schoot Jol, toew ek óórde, wad en èllèndeg 
leeve diej arreme kindere beij dat weiv èbbe. 
2. vrouwelijke boezem, buste.

genaade, genade.
genaadebrööt/d (voc.), genadebrood.
genaadech/g, genadig.
genaadeslach/g, genadeslag.
genaake, genaken, benaderen; bijna alleen
in eij iz nie te genaake, hij is zo woedend,
dat hij niet te benaderen is.

genarremt/d, gearmd. De n is ws. ingevoegd
door invloed van het syn. en arrem geeve
of arrem in arrem, waarbij in beide gevallen
aan de a van arrem een n voorafgaat.
Nauw, ek chlóóf, ta tat wèl wat word mi 
Grietjie van iernaast èn jau zoon; ek sach se 
teminste genarremt lóópe; syn. -gepolleepelt.

geneeze, genezen; ovt. genas/zen geneezde.
Ja, die wont cheneezde goet, maar dien
arrem bleef steif.

geniep, geniepecb/g, geniepig, stiekem.
geniepecheit/d (voc.), geniepigheid.
geniepert/d (voc.), genieperd; ook geniepe-
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gert/d (voc.). 
geniete, genieten. 
genieze, wat meer beschaafde term voor 
knieze, nieze, niezen; knieze werd het meest 
gebruikt. 

genocht > genoech/g, genoeg. k Mo nie mêêr, 
k è chenocht. 

genoechelek, genoeglijk. 
genoege, genoegen. (Spr. en Zegsw. 505). 
genot, genot. 
geöor, gehoor. 
geöorech/g, gehorig; syn. reejóórech/g. - t Iz 
ier zóó geóórech ( reejóórech), da je aast kèn 
óóre, watte de buure zègge. 

geöorzaam, gehoorzaam. 
geöörzaame,gehoorzamen. 
gèps,gesp. 
gèpse,ww.gespen. 
gepolleepelt/d (voc.), iron. voor gearmd. Nau, 
daz ook óógan mi ti paar, mo je ze steevech 
chepolleepelt sien lóópe. 

geraaje, geraden, aangeraden; wordt ge
bruikt in uitdr. als daz je maar geraaje ook, 
er zal wat voor je op zitten, als je niet doet, 
wat ik je gezegd heb. 

geraakt, boos;gau geraakt, snel boos. Je bèn 
nogal gau geraakt ook, zóóveu/ èb ek nau tog 
nied misseit? 

geraamte, geraamte. 
geransie, garantie. 
gerdein, gordijn: -► kleeje. 
gerècht, regbank, gerecht, rechtbank. 
gereij, gerij ; paarden en rijtuigen. Az nau mi te 
bru/left et chereij maar op teit komt, anderz 
bènne me nog te laat op et statuis. 

geriefelek, geriefelijk. 
gering, gering. 
gerizzelevêêrt/d (voc.), geresolveerd, door
tastend, vastberaden, onverschrokken. Die 
Piet waz ook è.ffe gerizzelevêêrt; toe die da 
kint in t waater zach falie, sprong die der ge
/eik beij èn ie at et derèk te pakke ook. ---+ 
rizzelevêêre. 

gernaal,gamaal. 
gernêêre,gameren. 
geroezemoes/z, geroezemoes, rumoerige druk
te. Wad en geroezemoez is tad ier mid al die 
kindere,je kèn gêên woort Jerstaan. 

geronne, 1. dik.geworden, geronnen; geronne 
bloet. 
2. verloren, kwijt geraakt; alleen in het spr.
Zóó gewonne, zóó geronne, even gauw ver
loren als het ontvangen is.

gèrst, gerst.
gèrsie, gerstekorrel; vkw. vangèrst.
gerucht, gerucht; vkw.geruchie.
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gerust, gerustech/ g, gerust. Lóóp taar maar 
gerustech fóórbeij, die vènt sa je nikz doen, 
daar zèl ik wèl vóór zurrege. 

geschiedenis/z, geschiedenis; verhaal, historie; 
mv. geschiedenisse.

geschift, geschift, niet goed wijs; syn. ge
troebelêêrt.

geschikt, geschikt.
geschut, geschut; bijna alleen in mi chrof
cheschut beginne, met grote woorden en
dreigementen.

gesjochte, gesjochten, arm, mislukt. Je mo fan
mein nie te veul vraage, ik bèn maar en ge
sjochte jonge. - Nau, ek doch, tad ek op tie
menier nog en schraa/e booteram zau kènne
verdiene, maar dat lóóp ook al wêêr miz èn
nau bèn ek êêlegaar gesjochte.

geslacht, geslacht, verwantschap, afstamming.
Nau jaa, me èbbe nau wèl niet tezèllevde
achternaam, maar tog bènne me wèl van
etsèllevde geslacht.

gespuis/z, gespuis, boevenvolk; geen mv. In
de kèrremezweek lóóp ter zóóveul gespuiz
dêûr de stat, dan mag ie je dêûre èn raame
wèl goed op slot doen.

gestaadech/g, gestadig.
gestèl, gestel.
gesticht, gesticht; vkw.gestichie.
getal, getal.
getikt, bnw. zwakzinnig, krankzinnig. Zegsw.
Eij is Jan Lotje getikt. - Van zein oev ie je
niks an te trèkke, die is toch chetikt.

getooge, getogen; alleen in ek bèn ier ge
bóóre èn getooge, ik ben hier geboren en heb
hier altijd gewoond.

getraut/d (voc.), getrouwd. Zegsw. Je bèn der
nied an getraut, je bent er niet onverbreke
lijk aan verbonden; je kunt er wel af. Nau,
laane me et iz en week perbêêre mi tie nuu
we bakker; baat et niet, tan schaal et niet;
je bèn der nied an getraut.

getroebelêêrt/d (voc.), geestelijk gestoord,
idioot. Ach, tie knul iz en beetjie getroebe
lêêrt, tie klès alderleij onzin dêûr mekaar;
syn. geschift,getikt.

getuichschrift, getuigschrift.
1. getuige, znw. getuige. Urregez lang getuige
van weeze, gebruikelijk antwoord op een
felicitatie. Nauw, Jan, wèl gejillesetêêrt mi je
seuventechste verjaardach, èn nog maar veule
jaare derbeij. - Veu/ bedankt, Piet, èn da je
der nog maar lang getuige van mag weeze.

2. getuige, ww. getuigen.
getuigegèlt/d (voc.), getuigengeld.
getuigenis/z, getuigenis; mv. getuigenisse.
geücht, gehucht; vkw.geüchie.



geul, geul. 
gêûr, geur, reuk, gunst. In de gêûr komme 
staan, in de gunst komen. Jaa, k è jau wèl 
dêûr, jeij wil beij de baaz in de gêûr komme 
staan mi je móóje smoesies. 

gêûre, geuren, opscheppen. Jo, lóóp nau nie 
te gêûre mi je nuuwe pakkie; ik kèn ook wèl 
en duur pakkie betaale, maar ik kóóp ter 
liever bróót fóór men kindere vóór. 

geut (oud) > goot, goot; vkw. geutjie (oud) 
> gootjie. Zegsw. Zóó lóópe de geutjiez as t
reegent, zo gaan de dingen hun gang maar.

gevaar, gevaar.
gevaarelek, gevaarlijk.
gevaarte, gevaarte.
geval, geval.
gevangenis/z, gevangenis; mv. gevangenisse.
gevècht, gevecht.
gevoel, gevoel.
gevoelech/g, gevoelig.
gevollech/g, gevolg.
gevricbt, gewricht; vkw.gevrichie.
gevrocht, gewrocht, gedrocht. Mo je zien,

wad en raar gevrocht of tie ont is mi tie veuls
te gróóte kop èn die slimme póóte. -+ 2. slim.

gewêêr, geweer.
geweete, znw. geweten; syn. konsjènsie.
geweeze, gewezen, voormalig. Je kèn tog die
geweeze pliesiegènt wèl?

gewèldech/ g, geweldig.
gewèllef/v, gewelf.
gewèlt/d (voc.), geweld.
gewicht, gewicht; -+ wicht.
gewichtech/ g, gewichtig.
gewiekst, gewiekst, handig, slim, goochem.
Daz en gewiekste knul, die kè je bèst om en
booschop stuure.

gewillech/g, gewillig.
gewin, gewin.
gewonde, gewonde.
gewoon, gewoon.
gewoonte, gewoonte. Daar mo je gêên ge
woonte van maake, dat moet je niet te dik
wijls doen; daar ben ik niet van gediend.

gewoontjies/z, gewoontjes, niet opvallend.
Die kêêrel iz maar gewoontjiez in al zen doen,
maar ek beloov ie, da tie wat in zen marz èt.

gewoonwèch/g, gewoonweg, zonder omwegen.
Ik è lak an al zen drukte, k èt em gewoon
wèch te waareit chezeit. 

gezach/g, gezag. 
gezang, gezang. 
gezant, gezant. 
gezèchelek, gezeglijk, gehoorzaam. 
gezèllech/g, gezellig. 
gezèlschop > gezèlschap, gezelschap. Ge-

zèlschop was ook de benaming voor een 
groep van meestal streng orthodox protes
tantse personen die onder leiding van een 
oefenaar (-+ -) wekelijks op vaste tijden 
godsdienstige bijeenkomsten hield. 

gezèt, euf. voor dik. 
gezichsfermooge, gezichtsvermogen. 
gezicht, 1. gezicht; 2. gelaat. 
gezigzbedroch/g, gezichtsbedrog. 
gezin, gezin. 
gezont/d (voc.), gezond. 
gezonteit/d (voc.), gezondheid. 
gezwèl, gezwel. 
giedbuij, gietbui. 
1. gier, gier (roofvogel).
2. gier, gier (mest).
1. giere, gieren (uitbundig lachen).
2. giere, gieren (mest strooien).
gierech/g, gierig.
gieregaart/d (voc.), gierigaard.
giete, gieten.
giftech/g, giftig; nijdig. Die vènt wier zóó
giftech, toe die zen zin nie kon kreige !

gil, gil.
gille, gillen.
gimmelestiek, gymnastiek.
gimnaaziejem, gymnasium.
ginnegappe, ginnegappen, heimelijk lachen.
ginneraal, generaal.
gips,gips.
gis, gissing; op te gis, naar schatting.
gisse, gissen.
gist, gist.
giste, gisten.
gisteraavent/d (voc.), gisteravond.
gistere, gisteren. Zegsw. Eij iz nie fan gist ere,

hij laat zich niet voor de gek houden.
gisteremiddech/g, gistermiddag.
gisterochent/d (voc.), gisterochtend.
git, git; uitdr. zóó zwart as chit.
glaasie, glaasje; ook metonymia voor: borrel.
1. glaaze, glaazent/d (voc.), bnw. glazen.
En glaazend óóch, een glazen oog.

2. glaaze, znw. mv. ruiten. In het enk. ge
bruikte men gewoonlijk ruit. Het mv.glaaze
begint in onbruik te geraken. k Mo te glaaze
noch sêême, ik moet de ruiten nog zemen.
Zegsw. Daar è je t chegóój in de glaaze,
daar heb je het leven gaande; daar heb je
het gezanik, de narigheid. Zóó, è je nau je
zin? Jeij moz èn jeij zauw oover die verbóóje
wèg lóópe, dat was korter zeej je, maar nau
è je t chegóój in de glaaze, nauw è je en be
kêureng te pakken.
Uitdr. zen eige glaaze ingóóje, z'n eigen
zaak bederven.
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glaazech/g, glazig (van aardappelen gezegd); 
ookglaazent/d (voc.). 

Glaaze kast, Glaazende kast, in de -, zij
straatje van de Boelekade, gedeeltelijk af
gebroken. 

gladdèkker, gladakker, bijdehante, slimme 
kerel. 

gladdecheit/d (voc.), gladheid. 
glad èn dal, geheel en al. 
gladof/v, glad af. 
glans/z, glans. 
glanssteisel, glansstijfsel. 
glanze, glanzen. 
glanzeej, bnw. en znw. glacé; mv. glanzees. 
glas, glas (stofnaam en voorwerpsnaam). 
glat/d (voc.), 1. glad; 2. geheel, -+ glad èn dal. 
glatjaanes/z, gladjanus; mv. glatjaanese; syn. 
gladdèkker. 

g]eej, glee, gaal; ladder in een kous.
gleijbaan, glijbaan.
g]eije, glijden; ovt. gleej; volt. dw. gegleeje.
g)eik, geleik, gelijk. - geleik.
g]eike, gelijken; ook leike, leikene. -+ /eikene.

g]euf/v, gleuf.
g]ezuur, glazuur.
g]ezuure, glazuren.
g]ezuursel, glazuur, glazuursel.
glibbere, glibberen.
glibberech/g, glibberig.
gliinine,glimmen.
glimp, glimp.
glinstere, glinsteren.
glippe, glippen; slippen. Die schoen glipt,
past niet goed.

glipper(t), schoenlepel; ook schoeneglipper( t).
glippertie, glippertje, stiekem uitstapje.
g]oeje, gloeien.
g]oejent/d (voc.), gloeiend. Zegsw. Je bèn der
gloejend beij, je bent betrapt en zult de ge
volgen van je daad moeten dragen.

g]oejerech/g, gloeierig, onprettig warm als ge
volg van koorts.

gloejkausie, gloeikousje voor gaslicht.
gloet/d (voc.), 1. gloed. 2. "geschroeid" hout
van takkenbossen uit de bakkersoven. Het
was uitgezeefd zeer fijn houtskool dat door
de stoovezètsters in de vuurtest werd ge
bruikt. -+ stoovezètster.

gloof/v, geloof/v, geloof.
1. gloor, gloor, schijnsel.
2. gloor, chloor, oplossing van chloorkalk in

water om het goed te bleken. Et waschoet
staad in de glóór.

1. g)oore, gloren; aanbreken van de dag.
2. glööre, in de chloor zetten (van wasgoed).
glooreforrem, chloroform.
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gloove, geloove, geloven; volt. dw. geglóóft. 
-+gelóóve. 

gloovech/g, geloovech/g, gelovig. 
gluipe, gluipen. 
gluiper(t), gluiper. 
glwperech/g, gluiperig. 
gluk, geluk, geluk. 
glukkech/g, gelukkech/g, gelukkig. 
glundere, glunderen. 
gluure, gluren. 
goddank,gedank,goddank. 
goddelek, goddelijk. -+ driejoek. 
goddeloos/z, goddeloos. 
goebooter (veroud.), boter, gekamd uit de 
volle melk, in tegenstelling tot waajbooter, 
weiboter, die uit waaj, wei werd gekamd. -+ 
waaj. 

goedartech/g, goedhartig. 
goedbloet/d (voc.), goedhartig mens; meestal 
Jóóres choedbloet. - Ag, et is toch sóón èchte 
Jóóres choedbloet, die kèn nau ècht alles fan 
kindere verdraage. 

goedech/g, goedig. 
goefinde,goedvinden. 
goejaavent/d (voc.), goedenavond. 
goejedach/g, goedendag. 
goejemiddach/g, goedemiddag. 
goejemorrege, goedemorgen. 
goejenacht, goedenacht. 
goejochent/d (voc.), goedenochtend. 
goekoop', gekoop, goedkoop. Spr. Goe'kóóp 
iz duurkóóp. 

goesak, goetsak, goedzak. -+ goedbloet. 
goeschiks, goedschiks. Zegsw. Gaat et nie 
choeschiks, dan mot et maar kwaaschiks, als 
het niet vrijwillig gebeurt, dan maar onder 
dwang. 

goesmoes, goedsmoeds. De bet. varieert: a. 
met goede bedoeling. Nau èb ek em goes
moes mid al zen wèrrek cheollepe èn nau èt ie 
noch kompelemènte ook. b. met minder 
goede bedoeling, kwaadaardig. Waarom mo 
je nau dad bêêst, da jauw niks chedaan èt, 
zóó goesmoes en schop cheeve? 

goet/d (voc.), 1. znw. goed. 
2. bnw. en bw. goed; verb.goeje.

goetcheefs/vz, goedgeefs, gul; ook goe
cheefs/vz.

goeteit/d (voc.), goedheid. Gróóte goeteit !
uitroep van schrik of verwondering.

goetepèrrege, guttapercha, gummi.
gokke (nieuw), gokken.
gollef/v, golf.
golleve, golven.
1. gom, gom, plakmiddel.
2. gom, gommie, gummi, vlakgom; ook gum,



gummie. 
gom'eelastiek, gomelastiek; ook gom'eele-

stiek,gommelestiek'. 
gonje, gonje. 
gonjezak, gonjezak; syn. juttezak. 
gonze, gonzen. 
goodin, godin. 
gööj, znw. gooi. Der en góój naa doen, ernaar 
raden. 

gööje, gooien. Der mi je pèt naa góóje, er 
maar wat van maken; geen ernst met het 
werk maken. Zèg jo, az jeij der zóó mi je pèt 
naa blei[ chóóje, dan moz ie et saaterdag 
maar vóór et /aast auwe. ( ..... dan krijg je 
zaterdag je ontslag). 

gooleraa, cholera; ook kelééraa. 
göör, goor, groezelig, vuil. Góóre mèllek, 
bedorven melk. 

göörech/g, goorachtig. Die mèllek ruik chóó-
rech. 

göörecheit/d (voc.), goorheid. 
göören dief/v, gemene kerel (scheldwoord). 
göösiemekul, iemand met wie geen rekening 
gehouden wordt; die niet gewaardeerd 
wordt. Jullie gebruike mein nau nèt fóór 
góósiemekul, jullie laate me maar vóór gèk 
lóópe. - Zèg, wannéér kom ik nauw iz an de 
béûrt, ik staan ier maar vóór góósiemekul te 
wachte, maar ek è nog méér te doen! 

goospènneng, godspenning, voorschot bij het 
inhuren van vrouwelijk personeel, om de 
inhuur te bevestigen. Jaa, ek è te goospèn
neng nau éémaal angepakt, nau kèn ek nie 
méér naar en andere mevrau toe gaan. 

goot< geut, goot. -,. geut (oud). 
gootstêên, gootsteen. 
Gooverwèlse deik, op te -, Goejanverwelle-
dijk. 

gorregele, gorgelen. 
gort, gort. 
goschanselek, godgans(elijk); alleen in uitdr. 
van verontwaardiging. Den goschanseleken 
dach sit jeij maar in uis te luijere, gaa tog iz 
wèrreke; ook gochanselek, gotchanselek. 

goslasteraar, godslasteraar. 
gosmoogelek, godsmogelijk. 
gosuis' /z, godshuis, kerk. 
got/d (voc.), god; mv.goode. 
gozdienst, godsdienst. 
graach/g, graag. 
1. graaf/v (veroud.), spade. Hiermee werd
alleen de puntige spa bedoeld, de vierkante
heette schop. 

2. graaf/v, graaf.
graaje, graaien.
graaniejel, geranium, Pelargonium.

graasie, gratie, gunst, genade. Zegsw. Daz 
maar per graasie, dat kan er nog maar net 
mee door. Nau, je bèn eigelek te laat èn t iz 
maar per graasie, dad ek je der nog inlaat. 

1. graat, graat, visgraat.
2. graat/d (voc.), graad.
graave, graven.
graaze, grazen; pakken. Iemant te graaze 

ueeme, iemand te pakken nemen, bedriegen.
grabbele, grabbelen.
gracht, gracht; vkw.grachie. 
graf/v, graf; mv.graave. 
gram, gram, wrok; ook gran, grant. Zen 

grant aale, zijn woede koelen. Nau èb ie et 
fan die gróóte vènt nie kènne winne, mo je 
nau je grant aale op tat kleine kint? 

grammefoon, grammofoon.
grap,grap.
grapjas/z, grapjas.
grappech/g, grappig.
grappemaaker(t), grappenmaker.
gras/z, gras. Uitdr. der géén graz oover laate 

groeje, er niet mee treuzelen; er direct werk
van maken.

graskaas/z, graskaas, in tegenstelling tot
óójkaas. 

grassööj, graszode.
1. grau(w), bnw. en bw. grauw.
2. grau(w), znw. grauw. Grauwe èn snauwe. 
grazbooter, grasboter, in tegenstelling tot

stalbooter. 
grazduine, grasduinen, rondsnuffelen, zoeken
naar wat van z'n gading is. In al die auwe 
boeke zauw ek bèst iz wille grazduine. 

grazlinne, graslinnen, soort zwaar katoen.
greep, 1. greep, het grijpen; 2. handgreep van
schop of spa.

grein, grein, zeer klein beetje. Die luij èbbe 
géén grein vóór en ander oover; meestal vkw.
greintjie. 

greinze, grijnzen.
greinzlache, grijnslachen.
greipe, grijpen.
greipstuiver, grijpstuiver, belachelijk klein be
drag. Ik è chéén zin om bei dien inaalege vènt 
fóór en greipstuiver te gaan wèrreke. - Waar
om wèrrek jeij nau nog langer mi tien auwe ver
sleete beezem? Vóór en greipstuiver è je en 
nuuwe. 

greis/z, 1. grijs; 2. heel erg. t Is toch chreiz 
ook, zóó dam az jeij bèn. 

greizaart/d (voc.), grijsaard.
greize, grijzen, grijs worden. Uitdr. gèkke 

greize niet. ( Spr. en Zegsw. 238). 
grèndel, grendel.
grèndele, grendelen; gebr. op te grèndel doen. 
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-Keesie, doe te dêûr iz op te grèndel.
greniet, graniet.
grèns/z, grens.
grènze, grenzen.
grevêêre,graveren.
griebes, gribus; rommelige woning (niet: ge-
vangenis).

griemas/z, grimas; mv.griemasse.
grienderech/g, grienerig, huilerig.
griene, grienen.
griep (nieuw), griep; syn. infelewènze (ver-
oud).

griezele, griezelen.
griezelech/g, griezelig.
griezmeel, griesmeel.
griffel, grift, griffel; vkw.griffie.
griffelkooker, griffelkoker; ook griftekooker.
griffe(r)mêêrde, znw. gereformeerde.
griffemêêrde malloot, de dag waarop boeren-
knechts en dienstmeiden van protestantse
werkgevers hun loon ontvingen en een
nieuw dienstverband aangingen. Het was de
donderdag na Kerstmis. -.. róómse malloot.

griffemêêrt/d (voc.), gereformeerd.
gril, gril. 
grille, grillen; rillen door schrik of afschuw. 
Ik grilde oover men ééle leif, toew ek tad

béést sag lègge, éélegaar onder et bloet. 
grilleng, rilling, Der gong en gril/eng oover 
men /eif fan de schrik. 

grint, grint; ookgrènt; gebr. biggels/z. 
grippel, greppel. 
groef/v, groef. 
groej, groei. 
groeje, groeien. 
groejstuip, groeistuip. 
groejzaam, groeizaam. 
groen, groen. 
Groenewèch/g, op te-, Groeneweg. 
groente, groente; mv.groentes/z. 
groenteboer, groenteboer. 
Groentemart (veroud.), op te -, vroegere 
volksaanduiding voor de Naaierstraat. 

groentevrau(w), groentevrouw. Ook groent
frau( w). Zegsw. Eij is nèt sóó veul in tèl az en 
rotte kóól beij en groentfrauw. ( Spr. en Zegsw. 
335). 

groep, groep. 
groezelech/g, groezelig. 
grof/v, grof; verb.grovve. ->-geschut. 
gromme,grommen. 
grommerech/g, grommerig. 
gronde, gronden, in de grondverf zetten. 
grondech/g, grondig, volledig, degelijk. 
gronderech/g, gronderig, naar de grond sma-
kend. Die vis smaak chronderech. 
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gront/d (voc.), grond. 
grontfurref/v,grondverf. 
grontsop, grondsop, droesem. Zegsw. t

Chrontsop is fóór de godde/óóze, iron. ge
zegde voor iemand die het onderste uit de 
fles krijgt. (Herinnering aan psalm 75 vs. 9). 

gr6ö(d)brènge, grootbrengen, opvoeden; ovt. 
broch chróót; volt. dw. gróóchebrocht. -
Jullie magge ier nie sóó vloeke, zóó bènne me 
ier nie chróóchebrocht; syn. obbrènge. 

grööfaader, grootvader; gebr. oopaa. 
gröös, groots, trots. 
grööt, groot; comp. gróóter; sup. gróóst, 
gróóste. 

grööteminsewèrrek, grotemensenwerk; iets, 
wat niet door kleine kinderen kan of mag 
worden gedaan. Neej, Jantjie, róóke is 
chróóteminsewèrrek, da kèn jeij nog nie doen. 

gröötjie, grootje, grootmoeder. 
gröötmoeder, grootmoeder; gebr. oopoe > 
oomaa. 

grootte, grootte. 
gros, gros. Iron. zegsw. Ik è ter één in t chros, 
ik heb er in totaal maar één. 

grossier, grossier. 
grot,grot. 
grovvecheit/d (voc.), grofheid. 
gruis/z, gruis. 
gruizech/ g, gruizig. Dit woord werd gebezigd 
voor iemand, die een goede eetlust toonde 
of voor een dier dat veel at. Ook zei men 
van een meisje dat nogal duidelijk liet mer
ken, dat ze graag een vrijer zou hebben, dat 
ze gruizech was. Het woord is vrijwel ver
ouderd, vooral in de laatste betekenis. 

grunneke, grinneke, grinneken. 
grut, grut, kleine kinderen; kleine voorwer
pen. Wat mod al dat chrut ier oover de vloer? 
Gaane jullie maar buite speule. - Buuvrauw, 
è je nog èffe en paar aarepels fóór me, ik kom 
ter en paar te kort. Nau, je kèn der wèl en 
paar kreige, maar ek èd ook nied anders az 
wat chrut, t iz beij mein ook et /aaste. 

grutte, grutten. Nau, kreit maar niet, der 
bènne noch chrutte genocht; gróóte grutte 
van de gróóte kèrrek. (Deze enigszins iron. 
uitdr. doelde op de bedeling van de kerk, 
die voor een groot gedeelte uit gruttensoep 
bestond). 

gruttesoep, gruttensoep. 
gruuwe, gruwen. 
gruuwel, gruwel. 
gruuwele, gruwelen. 
gruuwelek, gruwelijk. 
gruuzelemènte (alleen mv.), gruizelementen. 
gruuzels/z (alleen mv), gruizels. 



gulde, znw. gulden. 
gullecheit/d (voc.), gulheid. 
gullep, gulp. 
gullepe, gulpen; gulzig drinken (in de laatste 
bet. veroud.). Jo, staa' nie sóów aan die 
kraan te gullepe, daalek è je wêêr pein i je 
buik. 

gulzech/g, gulzig. 
gulzegaart/d (voc.), gulzigaard; ook gulze
gert/d (voc.). 

gummie (nieuw), gummi. -.. gom, gommie. 
gunne, ww. gunnen. 
gunne, gunse, aanw. vnw. gene, gindse. Iron. 
zegsw. Eij woond en beetjie gunne kant tut op, 
hij woont een beetje naar gindse kant, hier
op aan. (Het iron. element zit in de tegen
stelling tussen de laatste vier woorden). 

gunst, gunst. 
gunstech/g, gunstig. 
gunter, ginds. 
gunterweit, ginds, heel ver. 
gusse, gutse, gutsen. 
guur,guur. 

"· 

De h wordt in het Gouds niet uitgesproken. 
Woorden die in het Ned. met h beginnen, 
zoeke men in 't algemeen onder de op h 

volgende letter. 

I. 

i, hè; tw. dat om instemming met de woorden 
van de spreker vraagt. Nau, da sèlleme dan 
maar doen, i? - Da chlóóv ie tog nied, i? -
Waarom zauwe me dat nau doen, i? 

iedeej, idee. 
idejoot, iediejoot, idioot. 
ieder, ieder. 
iederêên, iedereen. 
iederenduurech/g, geregeld; telkens weer. 
Nau mo je nied iederenduureg in èn uit lóópe, 
je mo binne bleive ov buite. 

iediejaal, ideaal. 
iejee'naa, hyena. 
iejesint', hyacint. 
1. iel, bnw. en bw. ijl, dun.
2. iel, znw. hiel.
iele > eile, ijlen, verward spreken in koorts
toestand; iele is aan het verouderen.

iemelt, emelt (veel gezocht als visaas).
iement/d (voc.), iemand. Bij nadrukkelijker
spreken: iemant/d(voc.).

iepeböom, iep, iepeboom. 
iepeteek, hypotheek; syn. zul/evere dak, 

kusteng. 
ier, hier. 
ieremegunter, 1. bastaardvloek. Wèl iereme
gunter, è je t nau tog wêêr gedaan? 2. lichaam. 
k Sè je en pak op iej ieremegunter geeve; syn. 
ierendaar. 

ierzöö, hierzo. 
1. iete, heten, genoemd worden; ovt. iette;
volt. dw.geiete.

2. iete, bevelen, gebieden. Zegsw. Ovvie t se
nauw iet of ferbiet, se laanen et tog niet.
(Spr. enZegsw. 9).

ietewat, iets, een weinig, een beetje.
ievöör, ivoor.
iezegrim, izegrim, brommerig mens.
1. ik, pers. vnw. ik. Betoond ik en ikke; on
betoond ken ek. Zie Vormleer, Het Voor
naamwoord.

2. ik, den -, znw. hik. Oud rijmpje dat men
opzei in de mening dat men dan de hik zou
kwijtraken: Ik è ten ik nik nauw; k è tem ier,
k è tem daar, k è tem drie kêêr in en jaar; k
cheef em an jauw.

1. ikke, pers. vnw. ik.
2.ikke,ww.hikken.
iksaame,examen.
iksport, export.
ikstrak, extract.
illemenaasie, illuminatie.
illemenêêre,illumineren.
immeljêêre, emailleren.
in,in.
inaalech/g, inhalig.
inbinde, 1. inbinden, en boek inbinde.
2. inbinden, toegeven, een lagere toon aan
slaan. Az ek jauw was, dan zauw ek maar en
beetjie inbinde, t iz ie baaz èn daar mo je nie
sóó pertaal teuge weeze.

inbraak, inbraak.
inbreeke, inbreken.
inbreeker, inbreker.
indampe, het strijkgoed wat bevochtigen,
voordat met het strijken wordt begonnen,
zodat het goed bij het strijken enigszins
vochtig is.

inderteit, indertijd.
indiejaan, indiaan.
indruk, indruk.
inèbbe, inhouden, betekenen; ott. èb in; Min.
- Wat è tat nauw in, ovvie al naa die vaader
toegaat? Die luister tog nie naaje.

inêêrste, ineens; andere vormen anêêrste,
inêês, inêêze.

inènte, inenten.
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infanterie, infanterie. 
ingang, ingang. 
ingenoome, ingenomen. 
ingeval, ingeval; ook vóó t cheval. 
ingewande, ingewanden. Uitdr. iemant in zen 

ingewande vroete, iemand in z'n gevoelens 
kwetsen. - Waarom mo je me nau zóó in men 
ingewande zitte �roete, dêûr nau maar ooveral 
te gaan rondbezuine, dad ek nauw iz die êêne 
kêêr dronke bèn geweest? 

ingewikkelt/d (voc.), ingewikkeld. 
ink, inkt, inkt. 
inkbaan, hinkelbaan. 
1. inke, hinkelen.
2, inke, hinken, mank lopen.
inkêêr, inkeer, berouw.
inkeldepink, hinkelepink, iemand die mank
loopt.

inkènnech/g, eenkennig, verlegen voor on-
bekenden; vooral van kinderen gezegd.

inkertiere, inkwartieren.
inkesêêre, incasseren.
inkesêêrder, incasseerder.
inkluis/z, incluis.
1. inkomme, znw. inkomen, verdienste.
2, inkomme, ww. begrijpen. Da jeij nau nie

mêêr op tie fiez durref te reije na dad ongeluk,
daar kèn ek inkomme.

inkomste, inkomsten, verdiensten.
inkorte, 1. inkorten; 2. afbetalen. Je kreig
noch tien gulde va me, maar k è tet nauw
nied inêênze, maar k sè/ et wèl inkorte.

inlèchchelt/d (voc.), inleggeld.
inlichte, inlichten, verklaren, uitleggen.
inmaak, inmaak.
inmaake, inmaken.
inmeete, inmeten; door onnauwkeurig meten
te ruim meten.

inne, innen; invorderen van geld.
inneke,hinneken.
inpalleme, inpalmen. Jeij zèl je eige wèl wêêr
dêûr der móóje praatjiez /aate inpalleme,
maar azzie maar reekent, ta se je vóór de gèk
aut.

inpamp, inham. Ik èd èffe in dien inpamp che
schoo/e vóór de reegen.

inpeepere, inpeperen, betaald zetten, laten
bezuren.

inpersant, en passant. Maak jeij nauw et eete
maar vèdder of, dan kèn ik inpersant te taafel
vèdder klaar maake.

inpertansie (veroud.), importantie, belang
rijkheid. Motte me nau noch sóón wèrrek
chaan maake oover die paar laaste sènte dieje
me noch fan em kreige? Daz ommerz nie fan
impertansie, je versleit mêêr a je schoene as
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ta tet obbrèngt. 
inprènte, inprenten, met nadruk duidelijk 
maken. Laan ek ie nau derisses fóór et /aast 
inprènte, da je dat nóójt mêêr zóó doen en 
mach, taar komme anderz ongelukke van. 

inreekene, inrekenen, arresteren. 
inrichte, inrichte. 
inrukke, inrukken; vertrekken. 
inschiete, der beij -, erbij inschieten, te kort 
komen. Jaa, ek kèn jau wèl gèlt lêêne, maar 
dan kèn ek ter wèl zeeker van weeze, dad ek 
ter de èllevd beij inschiete mot. 

insèk(t), insekt. 
inslach/g, inslag, de dwarse draad die tussen 
de schering van een weefsel wordt inge
slagen. Uitdr. das schêêreng èn ins/ach, dat 
gebeurt telkens weer. 

inspanne, inspannen, met ijver werken. 
inspanneng, inspanning. 
instaan, der vóór-, ervoor instaan; er borg 
voor zijn, garanderen. Mèllekboer, kè je der 
vóór instaan, dadde diej eijere noch fèrz 
bènne? 

instansie, instantie. In êêrste instansie zauw 
ek ie nog wèl èffe kènne èllepe, maar vóór de 
rèst mo je zèllef surrege. 

insteremènt, instrument. 
instink(t), instinct. 
inteekene, (niet: intêêkene ), intekenen. 
intêêre, interen. 
inteis, intijds; ook beiteis. 
interdeus/z (veroud.), tweede soort. --+ deus. 
interesant, 1. interessant, belangwekkend. 
Daz en interesant feraal, da mo je ook iz 
/eeze. 
2. intrigerend, konkelachtig, vooral van
vrouwen gezegd. Vóór aar mo je oppasse,
das sóón interesant weif, diej zit nau in èl/ek
uisauwe te stooke.

interesêêre, interesseren.
interèst, intrèst, interest.
intMme, intomen.
in'treej, entree. t Kos en dubbeltjie in' treej.
inveliede, invalide.
invliege, der-, er inlopen.
invloet/d (voc.), invloed.
invochte, invochten van strijkgoed. --+ in-
dampe.

invulle, invullen.
inweege, inwegen.
inweije, inwijden.
inwèndech/g, inwendig.
inwèrreke, inwerken.
inwikkele, inwikkelen.
inzakke,inzakken.
1. inzeegene, inzegenen (van een huwelijk).



2. inzeegene, instorten; ook in mekaar zee
gene; vgl. Ned. ineenzijgen.

inzeegening, inzegening (van een huwelijk).
ippie, beetje, Mo je noch sjuu? - Nau, en klein
ippiedan.

is/z, eens. Der waz iz en kooneng; andere vor-
men eris, deris, derissies.

it, hit.
itte, hitte.
ittekar, hittekar.
lzzereliet, Israëliet.

J. 

Ja, jaa, ja. Ja wordt kort,jaa lang uitgespro
ken. 

Jaachpot > Jaachpat, op et -, Jaagpad. 
jaage, jagen; ovt. jooch/g > joech/g; volt. dw. 
gejooge. 

jaager, jager. 
jaap, jaap, diepe snijwond. 
jaar,jaar. 
jaarech/g, jarig. 
jaartal, jaartal. 
jacht, 1. jacht, het jagen (op wild enz.). 
2. haast. Ek è nau géén teit fóór je, de jacht
sit i me leif, ek bèn an de schóónmaak.

jachte, jachten, haasten. Nau mo je me nie sóó
jaagen èn jachte, t sèl tog wèl klaarkomme.

jachtech/g, jachtig, haastig.
jak, jakkie, jak, jakje (kledingstuk voor
vrouwen, maar veroud.). -+ sjèkkie.

jakkere, intr. ww. jakkeren, beestachtig hard
werken. -+ ovjakkere.

1. jallezie, jaloezie, afgunst.
2. jallezie, jaloezie, uit latten bestaand zonne-

gordijn; andere vormen sjollezie, zollezie.
jammer, jammer; alleen in debet. spijtig. Daz
jammer, da jeij nie meej en kèn. - Wat jam
mer is tat nauw, daar è k tat móóje koppie
kepot laate vallen.

jammere, jammeren, weeklagen, huilen. Lei
taar nau maar nied oover te jammere, der is
tog niks méér an te doen.

janaagel, jenaagel, janhagel (alleen als koek-
naam).

janèn', janhen, keukenpiet. Waar bemoej je
jew eige meej, janèn, wa chaat et jauw an,
oow ov ek te groente schóónmaakt?

jangèrret, jangerrit, iemand die niet wordt
meegeteld. Jaa, az ie me nau de éêle teit ter
vóór jangèrret beij laat staan, dan kèn ek nè
sóó goet naaw uis chaan.

Jan Kallebas, Jan Kalebas, een vent van niks,
een opschepper. Jeij bèn ook en vènt fan Jan

Kallebas. Ek dach tad ek op ie reekene kon 
èn nau laa je de ééle rommel in de soep lóópe. 

janke, janken, klaaglijk huilen. Minz, wad èb 
ek taar en speit fan, da taf móóje f aasie kepot 
is; ek kèn wèl janke. 

janklaase, r. iemand die men niet au serieux 
neemt, een grappenmaker; 2. flauwe kul. 
Zèg, wat aal jeij nau vóór janklaase oover
óóp, om ie zóó gèk an te kleeje, mo je soms 
fóórdraage op en brulleft? 

jannewaarie, januari. 
janplezier (veroud.), janplezier, groot vier
wielig rijtuig met banken langs · de zijden, 
waarmee een heel gezelschap plezierritten 
maakte. 

jantjie-van-Ieije, jantje-van-leiden, smoesje, 
mooi praatje. Neej, je eige der nied mid en 
jantjie-van-leije ovmaake; doen wa je gezeit 
èt. 

jas/z, jas; mv. jasse. Uitdr. da scheeld en jas, 
het weer is nu zoveel kouder (warmer) dat 
men een jas meer (minder) zou kunnen aan
trekken. 

1. jatte (nieuw), jatten, stelen.
2. jatte, znw. jatten; geen enk. Zèg, bleiv mi je
jatte va me spulle of

jau(w), r. pers. vnw. 2de pers. enk. voorwerps
vorm jou, u. Ier, das fóó jauw. - Ek è tet jau
toch chegeeve?
2. bez. vnw. 2de pers. enk. Dat iz jau broek.
- Eij woond in jauw uis. Zie Vormleer, Het
Voornaamwoord.

je, 1. pers. vnw. 2de pers. enk. je; andere vor
menjei(j), ie; 2. bez. vnw. 2de pers. enk. je,
jou; ook gebruikt voor u. Zie Vormleer,
Het Voornaamwoord.

jeechiemeine, basterdvloek, misschien ver-
vorming van Jezus mijn.

jeloers, jaloers.
jeloersecheit/d (voc.), jaloersheid.
jeneever, jenever.
jèngele, jengelen, dwingend huilen. Jo, lèg
nau maar nie te jèngele, want al gaa je op ie
kop staan èn spaar ie je voete,je kreich tie bal
tog niet.

jepon, japon.
jèrremiejeere, jeremiëren, jammeren, klagen.

-+ èrremezeere. 
Jeruuzelèmstraat, op te -, Jeruzalemstraat. 
jeucht/gd (voc.), jeugd. Mi tie jeucht fan 
rèchtewóórdeg, daar is chêên goet chaare 
méér meej te spinne. 

jeweel, juweel. 
jochie, jonchie, jongetje; als aanspreekvorm 
dikwijls jo. 

joele, joelen; alleen in de bet. luidruchtig 
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roepen en schreeuwen. 
jokke (euf.), jokken, liegen. 
jokkestok ( euf.), jokkebrok, leugenaar. 
1. jong, bnw. en bw. jong.
2. jong, znw. jong dier; de kat è seuve jonge.
In pej. bet. jong kind. Dat aakelege jong is
fandaag niet te regêêre, zóó ondeugend as tie
is.

1. jonge, ww. jongen werpen (van een dier);
ott. enk. jonkt; volt. dw. gejonkt. - As te kat
chejonkt èt, mag jeij de móójste uisoeke.

2. jonge, znw. jongen; vkw. jonchie, jochie.
jongejuf'frauw, jongedame (aanspreektitel
voor een meisje uit de betere stand); auwe
jongejuffrauw, oude vrijster, oudere nooit
gehuwde vrouw.

jongeling, jongeling, adolescent; jonge man
van± 15 tot 21 jaar.

jongelingsferêêneging, jongelingsvereniging
(meestal gebruikt voor een afdeling van het
C.J.V.).

jongeschèk, jongensgek.
jongs, van - ov an, van jongs af aan.
jonker, jonker.
joo(w) (veroud.), ja (met langgerekte oo en
nadrukkelijk gezegd als bevestiging op een
vraag). Kom ie nauw eindelek is? .... Jool 

joodekèrrek, jodenkerk. Zegsw. Et leikend 
wèl en joodekèrrek, gebezigd om uit te druk
ken, dat allen doorelkaar praten. 

joodeleimpie,jodenlijm, speeksel. Me zèllen et 
maar mid en joodeleimpie ( mi wat spuuch) an 
mekaar plakke. 

joodin, jodin. 
joolech/g, jolig. 
joonasse, jonassen. 
Jööres Choedbloet/d (voc.), Joris Goedbloed, 
goedhartig, soms al te goed mens; goeie sul. 

Jöösie, Joost, de duivel. Zegsw. Da mach 
Jóósie weete, dat weet niemand. 

joot/d (voc.), jood; mv. joode. Als tweede lid 
van samenstellingen wordt het woord joot 
zeer veel gebruikt in de bet. handelaar, ver
koper: lorrejoot, klêêrejoot, brillejoot enz. 

jootaa, jota. Zegsw. Ik weet er géén jootaa van, 
ik weet er niets van. 

joots, joods. 
jufferzontjie, juffershondje; alleen in eij beevd 
az en jufferzontjie. 

juffrau(w)', juf'frau(w), I. juffrouw. Alle on
gehuwde vrouwelijke personen boven de 
meisjesleeftijd en alle gehuwde vrouwen 
tussen de arbeidersstand en de deftige krin
gen werden eertijds met juffrau aangespro
ken. Hierin is geleidelijk een verandering ge
komen. Een gehuwde arbeidersvrouw werd 
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met vrau aangesproken, een gehuwde vrouw 
uit de middenstand met juffrau; een vrouw 
uit de hogere standen noemde men mevrau. 
De opschuiving begon bij de middenstand. 
Veel vrouwen uit deze stand begonnen zich 
mevrau te laten noemen, wat ertoe leidde, 
dat sommige arbeidersvrouwen zich met 
juffrau lieten aanspreken. Kort na de eerste 
wereldoorlog was dit vrijwel algemeen ge
worden, maar toen propageerden sommigen, 
dat iedere getrouwde vrouw, jong of oud, 
met mevrau moest worden aangesproken. 
Onder de jongere vrouwen vond dit het 
meest ingang. 
Dochters van arbeiders noemde men in het 
begin van deze eeuw nog meisies, maar ge
leidelijk werden ze meer en meer aange
sproken met juffrau of jongejuffrau. Oude
ren spreken de ongehuwde meisjes nu nog 
vaak aan met jongedaame. 
In het begin leverde de wijziging in de aan
spreektitels nogal eens moeilijkheden op. 
Soms beweerde een arbeidersvrouw boos, 
dat ze geen juffrau was, als men haar zo 
aansprak, maar een vrau. Vrouwen uit de 
middenstand wilden soms juffrau blijven 
heten, maar na verloop van tijd stelden ze 
toch meer prijs op mevrau. Het was vaak 
moeilijk om het de vrouwen in dit opzicht 
naar de zin te maken. 
Het woord juffrau kan worden uitgesproken 
met het accent op de eerste of op de tweede 
lettergreep. Een regel die voor alle gevallen 
geldt, is niet te geven. Het accent ligt meestal 
op de eerste syllabe, als een naam of nadere 
bepaling volgt: juf'frau Janse, juf'frau Van 
Vliet, de juf'frau van iernaast. Ook in de 
aangesproken persoon ter inleiding van een 
gesprek: juf'frau, verkóóp ie ook koffie? -
Juf'frau, ier mo je weeze. Aan het eind van 
een zin en na een inleidend woord krijgt de 
tweede lettergreep meestal het accent: ek 
sèl der vóór zurrege, jujfrauw'. - Jaa juf 
/rauw', ek kom derèk. 
2. vroedvrouw, verloskundige; ook vroet
frau(w), verloskundege. Opm. Voorheen
werd de vroedvrouw algemeen de juffrau
genoemd: de juffrauw è chezeit, dad ek oover
vêêrtien daage maar moz reekene. - Nau, et

begin nau te spanne, me mozze nau de juffrau
maar is chaan waarschauwe. - Later kwam
het woord vroetfrau meer in gebruik en
tegenwoordig spreken ook zeer veel Gou
wenaars over de verloskundege.

juk,jeuk.
jukke, jeuken.



jurrek, jurk. 
Jut, alleen in de kop fan Jut, kermisvermaak. 
jutte, jute, bastvezels van een hennepsoort, 
die geen erg hoge waarde heeft. 

juttepêêr, juttepeer. 
juttezak, jutezak. 
juubele, jubelen. 
juudas/z, judas, gemeen persoon; verrader; 

mv.juudasse.
juudasse, ww. treiteren, judassen.
juudassereij, judasserij, treiterij, getreiter, ook

juudasseraasie.
Juulie, juli.
juunie, juni.
juust, juist.
juustemènt, juist; ook juistemènt.

K. 

kaabel, kabel. 
1. kaaj, kade; vkw. kaajchie > kaatjie. Het
woord kaaj is de gewone vorm voor kade,
een smalle, lage dijk. Als laatste deel van
straatnamen wordt niet kaaj maar kaa ge
hoord: de Boeliekaa, de Boelekade, de 
Eêrste Kaa ,de Eerste Kade.

2. kaaj > keij, kei.
kaajestêên > keijstêên, keisteen.
kaak,kaak.
kaakel, kakelaarster, vrouw die zeer veel
praat.

kaakele, kakelen, wauwelen.
kaakemènt, kakement.
kaal, kaal.
kaalecheit/d (voc.), kaalheid.
kaale kak, 1. overdreven pronkzucht. Nauw è

maar nie sóón kaale kak, zóó dèfteg bè jeij
ook nie chróóchebrocht;
2. zeer pronkerig persoon (meestal een
vrouw). Mo je die kaale kak sien, mi ter
bontmantel, ze wee chêênêêz oo of se zóón
ding draage mot.

kaale neet, scheldwoord voor iemand die
duurder probeert te leven dan zijn of haar
geldmiddelen toelaten. Zèch, kaale neet, lóóp
nie te pronke mi je zeije jepon, je dee beeter
azzie em êêrst iz en kêêr betaalde.

kaalties/z, kaaltjes, armoedig, versleten. Van
buite zau je dènke, dat et nog êêl wat is, maar
azzie binnekomt, tan zie tet er maar kaaltiez
uit.

kaamer, kamer.
kaan, kaan; gewoonlijk alleen mv. kaane,
uitgesmolten vet.

kaanebraajer, opschepper, druktemaker. Mo

je zóón kaanebraajer zien mi sen geele schoe
ne èn zen nuuwe pakkie! 

1. kaanes/z, kanis, viskanis; mv. kaanese.
2. kaanes/z (pej.), lichaam. Jo, azzie nau nied

op en aut, zèl ek ie en pak op ie kaanes cheeve.
Het woord het. ook wel gezicht.

kaape, kapen, euf. voor stelen.
kaaper, kaper, kindermutsje.
kaars/z, kaars; mv. kaarse.
kaarsefebriek, kaarsenfabriek.
kaarsfèt, kaarsvet.
kaart, kaart; vkw. kaarechie > kaartie.
kaarte, kaarten.
kaartlèchster, kaartlegster.
kaartlègge, de -, de kaart leggen, de toe
komst voorspellen met behulp van speel
kaarten.

kaarzrècht, kaarsrecht (gewoonlijk alleen
van mensen gezegd); gebr. zóó rècht az en
kaars.

kaas/z, kaas.
kaasebal, kaatsbal.
kaaseballe, kaatsen (kinderspel).
kaasie, das-, uitdrukking voor iets heerlijks,
iets f ijns, iets prettigs enz. Aa, bruine bóóne
mi spèk, das kaasie ! - Mo je teuge em zègge,
da tie meej mag om te visse, dan zè je wa sien,
das kaasie vóór em ! 

kaaskop, scheldnaam voor de Gouwenaar.
Ookpeipekop. 

kaater, kater. 
kaazboer, kaasboer; kaasverkoper. 
kabbele, kabbelen. 
kabbeljauw, kabeljauw. 
1. kachel, znw. kachel.
2. kachel, bnw. en bw. kachel, dronken;

alle/ kachel, aangeschoten.
kaf,kaf.
kafeej, café.
kaffer, kaffer; ook scheldnaam voor een dom
of lomp mens.

kaft,kaft.
kafte, kaften.
kajepoetoolie, kajapoetolie.
kak, 1. (pej.) drek; 2. ophef, onnodige drukte.

Ze maake der daar nogal en kak fan, t is tog
maar en gewoon verjaardachsfêêsie; ook
kaale kak, kauwe kak. 

kakke, kakken, pej. voor z'n behoefte doen.
Uitdr. iemant te kakke zètte, iemand be
schaamd doen staan.

kakkestoelemaaje, een kinderspel, waarbij
een kind wordt gedragen door twee anderen
die elkaar een hand geven en zo een "stoel
tje" vormen, waarop het kind kan zitten. 
Terwijl het op die manier gedragen wordt, 
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schommelt men het kind meestal nog 
langzaam heen en weer. 

kakketoe, kaketoe. 
kakkerlak, kakkerlak. 
kakmedam, opschepperige dame. -,. kaale 
kak. 

kakschool, bewaarschooltje voor zeer jonge 
kinderen. 

kakstoel (veroud.), kinderstoel. 
kallef/v, kalf. 
kallefaatere, kalefateren. 
kallek, kalk. 
kalleke, kalken. 
kallekoen, kalkoen. 
kallem, kalm. 
kallemêêre, kalmeren. 
kallemoes, kalmoes. 
kallempies/z, kalmpjes. 
kaDemte, kalmte. Nie sóó wilt, jo, kallemte 
kèje rèdde. 

kalleve, kalven. 
kam, kam; vkw. kammechie. 
kamgaare,kamgaren. 
kamme, kammen. Zegsw. Aar of chêén aar, 
toch kamme. (Zegsw. en Spr. 543). 

kammeraaschop,kameraadschap. 
kammeraat/d (voc.), kameraad; mv. kamme-
raas. 

kammezool, kamizool. 
kamp,kamp. 
kampe, kampen. 
kampejoen, kampioen. 
kamrat/d (voc.), kamrad; mv. kamraaje; 
vkw. kamraajchie. 

kan, kan; vkw. kannechie. 
kandelaar, kandelaar. 
kandiedaat, kandidaat. 
kanfer, kamfer. 
kanferspiertes/z, kamferspiritus. 
kanjert, kanjer. 
kanker, kanker. 
kankere, kankeren, mopperen; steeds kritiek 
oefenen. 

kankoek, kantkoek, de stroken die van snij
koek worden afgesneden om de koeken de 
juiste maat te geven, zachte kankoek. De
zelfde stroken werden in de bakkerij ge
bruikt om in de bakblikken naast het deeg 
de plaat op te vullen, waardoor werd voor
komen, dat snijkoeken hardgebrande ran
den kregen. De stroken werden nu in de 
oven hard en bruin, arde kankoek. In snoep
winkels werden ze verkocht; ze vormden 
een zeer geliefd snoepgoed, omdat men er zo 
lang op kon kauwen. Dit laatste gebruik is 
echter verouderd. 
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kanne, kenne, kennen en kunnen. De vormen 
werden en worden voor beide begrippen 
zonder voorkeur door elkaar gebruikt. Zie 
verder Vormleer, Het Werkwoord. 

kannepeej, canapé. 
kanniebaal, kannibaal. 
kanst,kans. 
1. kant, a. kant, zijde; b. waterkant, oev�r.
Jantjie zèje nied ande (waater)kant sitte, wan
tan trèk te boeman je derin.

2. kant, kant, speldenwerk.
3. kant, an-, klaar, afgewerkt, gereed. De
boel iz an kant, de boel is opgeruimd,
schoongemaakt. - Zèg, buuvrauw, oo vèr bè
je mi te schóónmaak? - Nau, men vóórkaa
mer iz al an kant, duz ek schiet al op. - Kant
èn klaar, helemaal af, gereed.

kantech/g, kantig.
kantele, kantelen.
kantiene, kantine.
kantoor, kantoor; ook ketóór, kentóór.
kap,kap.
kappe, kappen.
kappelaan, kapelaan.
kappele, het plotseling schiften van gore melk
als deze aan de kook wordt gebracht; ook
schifte, otte.

Kappendersteech/g, in de -, Kappenersteeg.
kapper, kapper.
kappeseinders/z, kapucijners.
kappietaal, kapitaal.
kappietein, kapitein; ook kaptein, keptein.
kappietelist, kapitalist.
kapsie, chicanes; ook kapsies/z, kapsoones/z.
Het schijnt dat het woord afkomstig is uit
het soldatenleven. Na de eerste wereld
oorlog kwam het in zwang, maar gaat nu
langzamerhand verouderen.

kapstok, kapstok.
kar, kar.
kardenaal, kardinaal.
karèngst, karhengst, minderwaardig paard,
knol; scheldwoord voor onbeschofte vlegel.
Zèch, kè jeij nie beeter uikeike, lêêleke kar

èngst, om zóó mi jauw vuile laarze oover men
schóóne waschoet te lóópe?

karre, karren, woest rijden met een voertuig.
karrebein, karabijn.
karrebenaade, karbonade.
karrebies/z, karbies (veroud.).
karrebiet, carbid.
karrebol, carbol.
karreej, op - zitte, netjes aangekleed zitten
in afwachting van een plechtigheid, b.v.
een receptie. Gewoonlijk ironisch of min
of meer minachtend gebruikt. Zèg, motte



jullie nauw allegaar zoo op karreej zitte, omda 
tat meisie van Piet foor et êêrst beij jullie op 
feziete komt? - Synoniemen zijn: in ponte
fekaal weeze; mid en opchespèld èmt sitte. 

karrekiet, karekiet. 
karreljon, carillon; gebr. den beijerman. Dit 
laatste woord wordt thans minder gehoord, 
omdat het carillon door een vrouwelijke 
beiaardier, mej. Maria Blom, wordt be
speeld. 

karrembol, carambole. 
karremèllek, karnemelk. 
Karremèllekslööt, op te -, Kamemelksloot. 
karremoole, karnmolen. 
karrene, karnen. 
karrepèt, kerpèt, karpet. 
karresèl, carrousel. 
karrevaan, karavaan. 
karrewast, karwats. 
karreweff, karwei. 
kartele, kartelen. 
kartelech/g, kartelig. 
karton, karton. 
kaskenaade, kaskenade, overdreven drukte, 
onnodige tegenwerking. Maak nau gêên 
kaskenaade, om al die minse ier êên voor êên 
binne te laate komme, om ze dan ènkelt te 
zègge, da te piejaanoow al verkocht is. Zèt 
toch chewoon en briefte voor et raam. 

kaspepier, kastpapier. 
kassaa (nieuw), kassa. 
kast, kast; vkw. kassie. 
kastelein, kastelein. 
kat,kat. 
katjie, stokpaardje, lievelingsbezigheid. Jaa, 

doomeneejspeule, das sen katjie, daar kè je m 
aavende achtermekaar mee zoet auwe. 

katsweim, katzwijm. Oo, die vald in katsweim, 
al keik ie ze ènkelt maar lêêlek an. Au se 
maar en rookende turrev onder der neus, dan 
kom se wèl wêêr beij. 

kattebak, 1. kattebak; 2. rommel. Nau, me 
zèlle de êêle kattebak maar iz opruime, want 
je kèn ier nau zoowat wèl duuvels fange. 
(Spr. en Zegsw. 658). 

kattecb/g, kattig. 
kattegespin, kattegespin, het spinnen van een 
kat. Zegsw. Et êêrste gewin is kattegespin, et 
tweede gewin steek ie je zak in. ( Spr. en 
Zegsw. 472). 
kattegezaasie, catechisatie; ook kattekezaa-
sie. 

kattegezant, catechisant; ook kattekezant. 
kattegezêêre, catechiseren; ook kattekezêêre. 
kattekissemes/z, catechismus. 
kattekop, kattig kind, zowel meisje als jon-

gen. Meit, meit, wat en kattekob bè jeij, je 
zeit allez maar wa ter voor je mont komt. 

kattekwaat/d (voc.), kattekwaad, kwajon-
gensstreken. 

katteliek, katholiek. 
katteloo'ges/z, catalogus. 
kattepul, katapult. 
Kattesingel, op te -, Kattensingel. 
katuil, katuil. 
kaus/z, kous; mv. kause. 
kausebant/d (voc.), kouseband. 
kaut/d (voc.), koud. 
kautfuur, kaufuur, koudvuur. 
kauw, znw. 1. koude; 2. verkoudheid. 
kauwcbie, een kleine hoeveelheid brood die 
tot een balletje werd gekauwd en dan als 
visaas werd gebruikt. Mid en kauwchie kè je 
somz nog beeter visse az mit wurreme. 

kauwe, kauwen. 
kauwe köörs/z, koude koorts; zenuwachtig
heid. Wat en verveelend minz bè jeij, van da 
chezaanek van jau zau je de kauwe koors 
kreige. 

kauwelek, kouwelijk. 
kauweleken Dries, goedmoedige aanduiding 
voor een kouwelijk persoon. Die Willem van 
mein, dat is toch soon kauweleken Dries. 

kauwkleum, koukleum. 
kavvelderie, cavalerie. 
kazdêûr, kastdeur. 
kazzeweel, kazzieweel, casueel. 
kebaal, kabaal. 
kebauter, kabouter. 
kebautermannechie, kaboutermannetje. 
Zegsw. De kebautermannechies sèllen et 
chedaan èbbe, gezegde bij een gebeurtenis, 
waarvan niemand zogenaamd iets afweet. 
(Spr. enZegsw. 144). 

kedèt, cadet, leerling van de cadettenschool. 
kedètjie, kadetje, broodje. 
kedoo(w), cadeau. 
keduuk, kaduuk, kapot, stuk. 
keegel, kegel. 
keegele, kegelen. 
keel, keel. 
keele, kelen; syn. stroote, wurrege. 
1. keep, keep, inkerving.
2. keep, cape, mantel zonder mouwen.
keeper, keper, geweven stof. Op te keeper

bekeike, op de keper beschouwen.
keepie, kepie, Inilitair hoofddeksel.
kêêr,keer,maal.
kêêrel, kerel. Uitdr. een kêêrel as Kas, een
flinke kerel, een kerel op wie men kan ver
trouwen. ( Spr. en Zegsw. 579).

keesies/z, gebr. suikere keesies/z, een oude-
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jaarsavondgebak; zelf gebakken moppen 
uit gelijke delen bloem, suiker en boter. 

1. keet, keet, Joods.
2. keet, lawaai, drukte.
keetel, ketel.
keetellapper, ketellapper.
keever, kever.
keezont/d (voc.), keeshond.
kèffe, keffen.
kèffert, keffer.
kefööje, komfööje, konfööje (veroud.), het
stelen van appels en peren uit boomgaarden,
vooral uit die welke langs de Goejanver
welledijk lagen tussen Haastrecht en Oude
water. In het begin van deze eeuw werd die
sport nog druk beoefend door de Goudse
jeugd, maar nu doet deze er vrijwel niet
meer aan. De oorsprong van het woord is
onzeker, misschien afgeleid van convooi,
omdat de jeugd zich meestal verzamelde om
te gaan konfóóje.

keik, kijk! Dit was een uitroep bij het ver
laden van kaas. De arbeiders vormden een
rij tot de plaats waar de kaas moest worden
opgestapeld en wierpen de kazen naar el
kaar toe. Waar op een bepaald moment een
arbeider verhinderd werd een kaas op te
vangen, dan riep men keik, ws. een ver
korting van keikuit, om te waarschuwen,
dat de volgende kaas niet kon worden toe
geworpen.

keike, kijken.
keikspul, kijkspel, panorama. Het was een
kermisvermaak, vnl. door kinderen ge
zocht. Achter een rij lenzen werden ver
grotingen van allerlei taferelen vertoond.

keive, kijven. Zegsw. Waare der twee keive,
èbbe ze allebeij schuit.

keizer, keizer. Zegsw. Waar nied is,ferlies te
keizer zen rècht.

keizersneej, keizersnee.
Keizerstraat, in de -, Keizerstraat.
kejak, kenjak, cognac.
kejuit, kajuit.
kekauw, cacao.
kèlder, kelder.
kèldere, kelderen.
kelêêraa, cholera.
kelèkte, collecte.
kelèktezakkie, collectezakje.
kelènder, kalender.
keliek, koliek.
kèllek, kelk.
kèlner, kelner.
kelom, kolom.
keloonie, kolonie.

IIO 

kelooniejaal, koloniaal. 
kemeedie, komedie. 
kemeediejant, komediant. 
kemeel, kameel. 
kemeindekaas/z, komijnekaas. 
Kemeinsteech/g, in de-, Komijnsteeg. 
kemies/z, commies. 
kemiezbrööt/d (voc.), commiesbrood. 
kemille, kamille; gewoonlijk wordt de mar
griet (Chrysanthemum leucanthemum) ke
mille genoemd; de echte kamille (Matricaria 
chamomilla) wordt gebruikt als genees
middel. 

kemilleteej, kamillethee. 
kemissie, commissie. Zegsw. Az ek liecht, tan 
lieg ek in kemissie, als het niet waar is wat ik 
zeg, dan komt dat voor rekening van degene 
die het mij heeft verteld. 

kemissiekööper, commissionair in de kaas
handel, die bij de "zeltkazende" boeren de 
kaas inkocht voor de kaashandelaar. 

kèmpaan, kemphaan. 
kenaal, kanaal. 
kenaariej, kanarie. 
kenaariepietje, kanarievogeltje. 
kènder, kenner. 
kendiesie, kendiezie, conditie, voorwaarde. 
keneel, kaneel. 
kenein, konijn. 
kènne, kanne, --+ kanne. 
kènnep, hennep. 
1. kènnes/z, kennis, wetenschap.
2. kènnes/z, kennis, bekende; mv. kènnese.
kenon, kanon; vkw. kenonnechie.
kepeej, koepeej, coupé.
1. kepèl, kapel.
2. kepèl, vlinder.
kepèlmeester, kapelmeester.
kepittel, kapittel, hoofdstuk; vnl. en kepittel
ui te heibel.

kepoeres, kapoeres, kapot.
kepok, kapok.
kepot, kapot.
kepotjas (veroud.), kapotjas; soldatenoverjas.
kepotoetjie (veroud.), kapothoedje; verou-
derd vrouwenhoedje.

keraat, karaat.
kerakter, karakter.
kerdaat, kordaat; syn. gerizzelevêêrt.
kerdiet, krediet.
kemèl, kolonel.
kemuit, kornuit.
Kèrrebètstraat, in de-, Crabethstraat; ook
Karrebètstraat.

kèrref/v, kerf.
kèrrefstok, kerfstok. Zegsw. Jeij è nog wat op



ie kèrrefstok, jij hebt nog wat op je geweten. 
kèrrek, kerk. 
kèrreke, kerken, naar de kerk gaan. 
kèrrekelek, kerkelijk. 
kèrrekeraat/d (voc.), kerkeraad. 
kèrrekof/v, kerkhof. Zegsw. De daader leid 

op t kèrrekof, de dader is niet bekend. 
Kèrrekovlaan, in de -, Kerkhoflaan. 
kèrreks, kerks. 
Kèrreksteech/g, in de-, Kerksteeg. 
kèrreme, kermen. 
kèrremes/z, kermis. 
kèrren, kern. 
kèrrepèt, karpet; ook karrepèt. 
kèrreve, kerven. 
kèrs/z, kers; mv. kèrse. 
Kèrsemes/z, Kerstmis. 
kersèt, korset. 
Kèrsfêêst, Kerstfeest. 
Kertakke, in de-, Korte Akkeren (westelijk 
deel van Gouda). 

kertier, kwartier. 
kertiermus, kwartiermuts. 
kèrzbööm, kerstboom. 
kesjot, cachot. 
kestajjer, kestanjer, kastanje. 
kesteel, kasteel. 
kesteije, kastijden. 
ketansie, kietansie, kwitantie. 
ketiene, kantine. 
ketoen, katoen. 
ketongerècht, kantongerecht. 
ketonrèchter, kantonrechter. 
ketöör, kantoor. 
ketrol, katrol. 
kètteng, ketting. 
kètter, ketter. 
kèttere, ketteren, vloeken. 
t. keuj, keu, varken.
2. keuj, biljartkeu.
keuke, keuken.
keukemeit/d (voc.), keukenmeid.
keukepiet, keukenpiet, man die zich te veel
met het huishoudelijk werk bemoeit.

kêOre, keuren.
kêOrech/g, keurig.
kêOreng, keuring.
keus/z, keus.
keutel, keutel.
keutelachtech/g, keutelachtig.
keutele, keutelen, onbeholpen werken. Jo,

schiet en beetjie op, staa nie sóó te keutele.
keuvele, keuvelen.
kezak, kozak.
kezein, kozijn.
kezèrrene, kazerne.

kibbeldereij, kibbelarij; ook kibbelderaasie. 
kibbele, kibbelen. 
kiekeboe, kiekeboe; ook een soort verstop-
pertjespelen. 

kiekie (nieuw), kiekje, foto. 
kiel, kiel. 
kielaale, kielaake, kielhalen; bedreigen met 
zware straf. Jo, az ie nau nied op en aut mi te 
treitere, dan zèl ek ie kie/aale. 

kiele-kiele, kille-kille, net aan, nauwelijks. 
Dad waz ook maar kiele-kiele, dadde me nog 
op teid wazze. - Dad waz maar kille-kille, 
dadde me daar dêûr konne. 

kielemeeter, kilometer. 
kieloow, kilo. 
kiem,kiem. 
kieme, kiemen. 
kienaa, kina. 
kiene, kienen, oud bordspel. 
kienemaategraaf/v (veroud.), kinematograaf, 
bioscoop. 

kiepe, kiepere, kippen, vooroverslaan van 
een wagen. 

kiepkar, kipkar. 
kier, kier. 
kies/z, znw. kies. 
kiesies/z, jonge -, in de uitdr. t sèlle wèl 

jonge kiesiez weeze. Schertsend gezegd 
wanneer een vrouw over kiespijn klaagt en 
men wil suggereren dat het wel eens verband 
zou kunnen houden met een beginnende 
zwangerschap. 

kieskauwe, kieskauwen. 
kieskêûrech/g, kieskeurig. 
kiespein, kiespijn. 
kiet, quitte. Nau jo, k è jau nau die gulde 
terugbetaalt, dus tan bènne me wêêr kief. 

kietele, kittelen, jeuken; trans. Zèl ek jauw iz i 
je nèk kietele?- intrans. Men ruch kietel sóó. 

kietelstêên. zeer gladde kiezelsteen, waarmee 
men iemand op de rug kan kietelen. 

kieviet, kievit. 
kieviezeij, kievitsei. 
kiew, kieuw. 
kieze, kiezen. 
kiezelstêên, -->- kietelstêên. syn.: biggel 
kiezer, kiezer. 
kiezrècht, kiesrecht. 
kift, 1. ruzie. Jongez maak toch chêên kift, ter 
iz al ruuzie genocht in de wêêrelt. 
2. jaloersheid, naijver. Jaa, jochie, nauw
trèk jeij je neuz wèl op, maar daz ènkelt maar
de kift, omda jeij nie sóón móóje jaz èt.

kifte, kiften, ruzie maken.
kik, 1. klein, zwak geluid. Ei geef chêên kik.
2. in de uitdr. zen eige urreges te kik an eete,
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van een bepaalde spijs zoveel eten, dat men 
die later niet meer lust. 

Jdkker(t), kikker. 
kikkerdril, kikkerdril, kikkerrit. 
kil, bnw. en bw. kil; comp. ki/der. 
kin, kin; vkw. kinnechie. 
kinderachtech/g, kinderachtig. 
kinderebètteit/d (voc.), de tijd waarop kin-
deren naar bed behoren te gaan. 

kinderewaage, kinderwagen. 
kinderjuffmu(w), kinderjuffrouw. 
kinderstoel (nieuw) < kakstoel, kinderstoel. 
kink, 1. kink, kronkel. Zegsw. Der zit en kink 
in de kaabel; 2. harde klap. Keik nauw uit, 
ov ek sè je en kink in je óóge geeve, da je géén 
pap méér kèn zègge. 

kinkel, 1. kink, kronkel. Der zit en kinkel in 
da tauw; 2. lompe kerel. Wad en kinkel van 
en vènt is tat; eij lóóp ie bekant fan de sokke 
èn eij zeit chéén boew ov baa. 

kinkoest, kinkhoest. 
kinnebak, kinnebakkes/z, kinnebak. 
kins,kinds. 
kinskindere, kindskinderen, kleinkinderen. 
kint/d (voc.), kind; mv. kindere. 
kinzbêên, kindsbeen; van kinzbéén of, van 
jongs af. 

kip, kip; mv. kippes/ z > kippe. 
kipok, kippenhok. 
kippech/g, kippig, slecht ziend. 
kippekoors, kippekoorts; zenuwachtigheid 

doordat men wordt geïrriteerd. Jo, scheij 
uit mi ta chedraaj vóór men óóge, daar zau 
je de kippekóórs fan kreige. 

kippekuur, kippekuur; onverwachte vreemde 
handeling. Wa fóór raare kippekuure è jeij 
nauw, om daar nauw inéénze zonder wa te 
zègge al de blomme in de tuin of te gaan 
plukke. 

kippevèl, kippevel. Jo, iz me dat /aate schrikke, 
je zau der kippevèl van kreige. 

kist, kist. 
kiste, I. kisten, in een kist doen. 
2. dwarszitten bedriegen. k Laa me nied éér
kiste az dad ek dóód bèn, zolang ik nog over
al m'n vermogens beschik, Iaat ik mij niet
bedriegen.

kits, kits, in orde. Jz allez nog in orde beij je
tuis?-Jaaw óór, a/lez iz noch kits.

kittech/g, kittig.
kizzebille, bedrijvig, soms bedillerig, allerlei
klein, peuterig werk verrichten. Nauw /óóp
ie den éé/en ochend al te kizzebille, maar wat
è je nauw a/lez mi mekaar vóór nutteg wè"ek
ferzèt?

klaage, klagen.

112 

klaager(t), klager. Zegsw. Klaagerz èbbe géén 
nóót, pocherz èbbe géén bróot ( Spr. en 
Zegsw.442). 

klaar,klaar,gereed. 
1. klaare, ww. klaren, volbrengen. Kè je t

fóór mekaar kreige? - Jaa, ik klaart et wèl
al/éénech; syn. reeje, bolwèrreke, klaar
speule.

2. klaare, znw. klare, jenever; auwe èn jonge
klaare; vkw. en k/aartie.

klaarecheit/d (voc.), - maake, zich gereed
maken, opschieten. Laane me nau k/aare
cheit maake om wèch te gaan, want anders
komme me noch te laat an de trein.

klaarlichte dach/g, klaarlichte dag.
klaarspeule, .... 1. k/aare. 
Klaas Faak, Klaas Vaak. Wa sit jeij mi je 

óóchies te knippere? Klaas Faak è seeker 
wéér zand in je óóge gestróójt. 

klaaver, klaver. 
klaaveraas/z, klaveraas; zo ook k/aaveracht, 
klaveracht, maar klaaveredriej, k/aavere
vier enz, klaverdrie, klavervier enz. 

klaavere, klaveren; ook klaavers/ z. 
klaaverjasse, klaverjassen. 
klaavertievier, klavertjevier, klaverblad van 
vier. 

klacht, klacht. 
kladdere, kladderen. 
kladderdereij, kladderij, geklad. 
klakkelMs/z, klakkeloos. 
klam,klam. 
klamp, klamp. 
klandiezie, klandizie. 
klank, klank. 
klant, klant. 
1. klap, klap, slag.
2. klap, klèp, klep; op te klap lóópe, klap
lopen.

klapèkster, 1. klapekster; 2. kletskous, bab
belaarster.

klapèngst, klophengst; vnl. scheldwoord
voor een lompe kerel; in het laatste geval
meestal boereklapèngst.

klaplööpe, klaplopen.
klaplMpert, klaploper.
klappe, klappen.
klappere, klapperen.
klappers/z, klèppers/z, klappers; geen enk.
Kinderspeelgoed, bestaande uit twee korte
smalle plankjes, die tussen de vingers wer
den gehouden - de Iniddelvinger meestal
tussen de klappers - en heen en weer geschud.
De klappers brachten dan een ratelend ge
luid voort. Vroeger waren ze algemeen in
trek, nu komen ze veel Ininder voor.



klappertande, klappertanden. 
klaproos/z, klaproos. 
klas/z, klas; mv. klasse. 
klassienêêre, langdurig onderling bespreken; 
beraadslagen. ----> dilleberêêre, kwêêste. 

klat/d (voc.), klad. 
klautere, klautere. 
klauw, klauw. 
klauwe, 1. klauwen; 2. krabben. Jo, zi nie sóó 
op ie kop te klauwe. 

klèdder, 1. kledder, vieze vlek, klodder. Keik 
nauw is, en êêle klèdder op ie broek; 2. vies 
mens. Wad en klèdder van en weiv is tat. 

klèddere, kliedere, kledderen, knoeien met 
water of andere vloeistof. Jantje, zit nie sóó 
in de goot te klèddere. - Zit nie sóó mi je 
soep te kliedere, az ie et nied en lust, laat et 
tan liever staan. 

klèdderech/g, kledderig, smerig, gevlekt. Jo, 
wa sie jeij der klèddereg uit, waar è je inge
zeete? 

kledon, dun maar stevig, enigszins transpa
rant papier, waarvan vliegers werden ge
plakt. 

kleeje (niet: klêêje), ww. kleden. Uitdr. kleeje 
en reeje, geheel onderhouden. t Iz niks, da je 
je jongez dêûr laa lêêre, maar ze verdiene 
niks èn je mo se al die teit noch kleeje en 
reeje ook. 

kleepel, klepel. Zegsw. Eij è te klok óóre luije 
èn eij weet nied waar de kleepel angt. 

klêêre, mv. kleeren, kledingstukken, kleding. 
Zegsw. t Chaa je nied in je klêêre zitte, het 
gaat niet zonder sporen na te laten aan je 
voorbij. Zóó dag in dag uit têûr alle wêêr èn 
wint, ta chaa je ook nied in je kauwe klêêre 
zitte; je mot et laater allegaar in je eige ge
zonteid bezuure. 

klêêt, vloerkleed; mv. kleeje (niet: klêêje); 
het mv. betekent vloerkleden, maar ook 
gordijnen. 

kleeve,kleven. 
kleeverech/g, kleverig. 
klèf/v, klef; verb. klèjfe. 
klètîerech/g, klefferig. 
kleij, klei. 
Klelkaa, op te -, Kleikade. Dit was een 
smalle kade op de plaats van de tegen
woordige Krugerlaan, maar dan vlak langs 
de huizenkant aan de oostzijde van die 
straat. Ook de huidige Steynkade werd tot 
aan het Reeuwijkse sluisje Kleikaa genoemd. 
De Breevaart liep toen door tot aan de 
Goejanverwelledijk, dus op de plaats waar 
nu de huizen aan de oostkant van de Kruger
laan staan. Aan de overkant van deze vaart 

liep ook een smalle kade, die wel de Tweede 
Kleikaa werd genoemd, maar die, als de 
gegevens juist zijn, vroeger Wi/lenskade 
heette. 

klein, klein. 
Klein Duimpie, Klein Duimpje. 
kleinecheit/d (voc.), kleinigheid. 
kleinêêre,klenêêre,kleineren. 
kleingèlt/d (voc.), kleingeld, wisselgeld. 
kleingoet'/d (veroud.), kleingoed, kleine 
koekjes van een bepaalde sortering. 

klein'kint/d (voc.), kleinkind. 
kleintjie, kleintje, pasgeboren kind, Zèg, weet 
jie t al? De buuvrauw van ieroover è fan
nacht ook en kleintjie gekreege. 

kleinzielech/g, kleinzielig. 
Kleiwèch/g, op te-, Kleiweg. 
Kleiwèchstraat, in de-, Kleiwegstraat; deze 

heette vroeger Kleiwèchsteech/g. 
klèm,klem. 
klemaat, klimaat. 
klèmme, klemmen. 
klenêêre,kleinêêre,kleineren. 
1. klèp, klap, klep.
2. klèp, kletskous. Dat minz is toch sóón klèp,
azzie daar meej an de praat komt, tan bè ;e
der de êêrste teid nog nied of.

klèppe, kletsen, wauwelen.
klèppers/z, klappers. ----> klappers.
klèrrek, klerk.
1. klès, klèts, klap.
2. klès, klèts, kletser.
klèskaus/z, kletskous; mv. klèskause.
klèskoek, kletskoek.
klèskop, kletskop; iemand met een zeer
hoofd.

klèsmejöör, kletsmajoor.
klèsnat, kletsnat.
klèsse, kletsen.
klèts, ----> klès, 1 en 2. 

klèttere, kletteren.
kleume,kleumen.
klêûr, 1. kleur; 2. blos. Nauw, je oef chêên
klêûr te kreige, ik sèch chêên kwaat fa je.

klêûre, 1. kleuren; 2. blozen. Je mot em zien
klêûre as tie dat meisie teugekomt !

klêûrehlint/d (voc.), kleurenblind. Dit woord
wordt ook gebruikt om hard werken of
zwoegen aan te geven: je lóóp ( wèrrek,
sjauw enz.) je eige klêûreblint !

klêûrsel, kleursel.
klêûrties/z, kleurkrijtjes. Ek è Jantje vóór zen
verjaardag en dóóz mi klêûrties chegeeve èn
da kint was ter noch sóó vergult meej.

kliedere, ----> klèddere.
kliek, 1. kliek; 2. rommelige boel. Minz,
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minz, wad en kliek is tat ier, et leikend wèl en 
uidraagereij. 

klieke, klieken, z'n eten niet helemaal op
eten, een kliek laten staan. 

kliekie, kliekje, etensrestje. 
klier, 1. klier; 2. vervelend mens. Wad en 

klier van en vènt hè jeij. 
kliere, zich vervelend gedragen. Ach fènt, lèg 

11ie te kliere. 
klikke, klikken, kindertaal voor verraaje. 
klikspaan, klikspaan, verrader. Kinderrijm
pje: Klikspaan, alleve maan, je durrev nied 
oover straat te gaan; t ontjie zè je beite, t 
poes ie zè je krabbele, da kom fan al je bab
bele. 

klimme, klimmen. 
klimmert, klimmer. 
klim'op, klimop. 
klink, klink; ijzeren deursluiting. 
klinke, klinken. 
klinker, klinker, straatklinker, baksteen. 
klinkklaar, klinkklaar; helemaal klaar. 
klip, klip. 
klipklap, alleen in èlleken (iederen) klipklap, 
telkens weer. 

klis, kluts, begrip, bewustzijn. Eij is te klis 
kweit, hij is in de war, hij is de draad kwijt. 

klisse, klutsen. k Sèl iz en eichie vóó je klisse, 
dan zè je bèst wéér opknappe. 

klit, klit; verward garen. Die ééle streen gaare 
zit in de klit. 

klitte, klitten, garen of touw in de war bren
gen; ook intr. in de war raken. Je mo nie sóó 
zitte te klitte mi ta chaare, anstonz is et nie 
méér ui te war te kreige. - Das chéén lollech 
chaare om op te hinde, et klit as te wiede
wéégaa. 

klodder, klodder. 
klodderaar, klodderaar. 
kloddere, klodderen. 
klodders/z (alleen mv.), abrikozen op bran
dewijn, boerenmeisjes. 

kloek, znw. kloek, broedende kip; kip met 
kuikens; ook klokèn. 

kloeke, klokken. Et waater kloekte ui te Jlès. -
Et waater stang maar teuge de kant op te 
kloeke. 

kloekmoedech/g, I. goedmoedig. De kindere 
revolte den ééle dag op ter kause op te stééne 
vloer èn saavez adde ze zukke kno/Ie van 
gaate in der kause, maar der moeder zat se 
iedere aavent maar wéér kloekmoedech te 
stoppe. 
2. zo maar, ongemotiveerd, goedsmoeds
(met pej. bet.). Oo kè je nauw zóó kloek
moedech tat arreme dier gaan verzuipe, da 
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jauw nóój chéén kwaat chedaan èt I -+ goes
moes. 

klok,klok. 
klokèn, -,. kloek. 
klokkespul, klokkenspel. 
klokkie, klokje, horloge. 
klokslach/g, klokslag, precies op tijd of juist 
even voor de afgesproken tijd. Eij iz alteid 
op klokslag op sen wèrrek. - t Iz al op klok
slach fan twaaleve èn nauw is tie der nog niet. 

klokspeis/z, klokspijs; iets lekkers. Da chaa 
ter in as klokspeis, dat is heel lekker. 

klokuis/z, klokhuis. 
klomp, klomp; ouder is blook. 
klompmaaker, klompenmaker. 
klont, klont. 
klonter, klonter; klonterz in de mèl/ek. - en 

klonter bloet. 
klööf/v (niet: kloof), kloof. 
kloon, clown; syn. piejas/z,pejas/z. 
klööster, klooster. 
Klööster, in et-, Klooster (zijstraatje van de 
Nieuwe Haven). 

klööt, kloot. 
klop,klop. 
kloppe, kloppen. 
klopper, 1. klopper; 2. porder. 
klos/z, mv. klasse; 1. klos; 2. raar, eigen
aardig mens. Wad en raare klos fan en weiv 
is tat; k chlóóf Jast, ta ter één van de veiv op 
te lóóp iz beij der. 

1. klosse, ww. klossen (van garen).
2. klosse, ww. klotsen.
klucht, klucht.
kluif/v, kluif.
kluit, kluit.
kluive, kluiven; ovt. kloof!v; volt. dw. ge-

kloove. 
kluizenaar, kluizenaar.
klungel, klungel.
klungele, klungelen.
klup (nieuw), club.
klus, -+ klis.
klusse, -+ klisse. 
1. kluuwe, kluwen, mv. kluuwes/z; ook kluu,
kluuw.

2. kluuwe, clown, rare grappenmaker. Wad

en raare kluuwe van en vènt is tat, die aud 
nauw iederéén vóór de gèk. -+ kloon.

knaage, knagen.
knabbele, knabbelen.
knak, 1. knak; 2. sigaremodel (veroud.).
knakke, knakken.
knalle, knallen.
1. knap, znw. knap (kort geluid).
2. knap, bnw. en bw. knap, verstandig; mooi;



netjes. Die jonge van de buuvrau mod èrrech 
knap weeze, eij kèn goed léére, zègge ze. -
Al è tat meisie van ieroover en knap chezichie, 
daarom is se nog nie lief. - Die minse èbbe 
et arrem, maar t is ter a/teit knap in uis. -
comp. knapper en knapperder. 

knappere, knapperen. 
knappies/z, knapjes, netjes. 
knar, knar; taai oud mens. 
knarse, knarsen; ook knèrse, knoerse. 
knauw, knauw. 
knauwe, knauwen. 
knècht, knecht; mv. knèchs. 
kneeje, kneden; ovt. kneejde; volt. dw. ge-
kneejt/d (voc.). 

kneep, kneep. 
knein, kenein, konijn. 
1. kneins/z, kneis/z, jammer, spijtig. Sjonge,
jonge, wa kneinz is tat nauw, dad ek tat móóje
erloozie verlóóre bèn, dad ek fóór men ver
jaardach cheat èt.

2, kneins/z, vals, oneerlijk. Jeij speu/ kneins.
kneipe, 1. knijpen, nijpen; 2. bang zijn. Eij
kneipt em der vóór, da tie de vollegende week
in dienst mot.

kneipert, in de - sitte, in angst zitten; syn.
in de knoej, in de nèste, in de penaarie zitte.

knèl, in de knèl, in de knel, beklemd; in ver-
legenheid, nood.

knèlle, knellen.
knèrse, -,. knarse.
knèttere, knetteren.
kneuj, kneu (vogel).
kneusie, 1. beschadigd, gekneusd voorwerp;

2. afgetakeld mens. Ag jaa, eij iz eigelek
maar en kneusie èn eij kèn nie feu/ méér doen,
maar eij èd al zóóveul jaare ier gewèrrekt, eij
mo nau zen teit ier maar uidiene.

kneuze, kneuzen.
knibbele, beknibbele, beknibbelen. Mo je daar
nau nog op lègge knibbele, t iz anderz al ge
kóóp chenocht.

knibbeldereij, knibbelarij.
kniej, knie.
kniek, knik, knik bocht. Der zit en kniek in
dad eizerdraat.

kniele, knielen.
kniester, 1. heel groot voorwerp. Wad en
kniester van en bóóm is tat, dieje ze daar om
geakt èbbe.
2. lompe kerel. Wad en kniester is tie vènt,
die iz noch te onbeschoft om in de kleij te
wèrreke.

knieze, niezen; ookgenieze, nieze.
kniezöör, kniesoor, vitterig, ontevreden mens.
1. knik, -,. kniek.

2. knik, knik, buiging met het hoofd.
knikke, knikken.
knikkebolle, knikkebollen.
knikker, knikker.
knikkere, knikkeren.
knip, knip; vingerbeweging waarbij men een
vinger tegen de duim drukt en deze vervol
gens laat losschieten. Je bèn géén knip fóó je
neuz waart.

knipooge, knipogen.
knippe, knippen.
knippere, knipperen.
knipsel, knipsel; syn. steeksel.
knobbel, knobbel.
knobbelech/g, knobbelig.
knoedel, knot, losse dot haar, garen enz. Eêl
die kluuw gaare iz ééne gróóte knoedel ge
worre. - Keik tie der aar iz op en knoedel èb
be zitte.

knoej, -,. kneipert.
knoeje, knoeien.
knoejereij, knoeierij; ook knoejeraasie.
knoejert/d (voc.), knoeier; syn. knoejpot.
knoerse, -,. knarse.
knoest, knoest.
knoesterech/g, knoestig; ook knoestech/g.
knok, knokkel, knokkel.
knokke (nieuw), knokken, vechten.
knokkelech/g, knokkelig.
1. knol, knol.
2. knol, oud paard. Keik iz, wad en knol daar
vóór die waage staat.

3. knol, groot gat in een kous. Oo durref tie
moeder da kint mi sul/eke knolle in der kause
oover straat te stuure !

knolstoove, -,. knorstoove.
1. knööp, knoop.
2. knööp, grote vloek. Jaa èn toe zee die mid
en gróóte knóóp ter op, da tie et ferjèmd om 
nog langer vóór die vènt te b/eive wèrreke.

knööpe, knopen.
knööpschat, knoopsgat.
knop,knop.
knorraap, knolraap.
knorre, knorren.
knorrech/g, knorrig; ook knorderech/g.
knorrepot, knorrepot, brompot.
knorstoove, mv; zelden enk. knorstoof: knot
wilgen die zo laag zijn afgehakt, dat de
stronken maar een paar decimeters boven
de grond uitsteken. Gewoonlijk worden ze
gebruikt om er takken en tenen op te kwe
ken. Af. en toe hoort men knolstoove.

knot, knot, kluwen.
knotte, knotten.
knots, knots.
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knotwieke, kortwieken.Me zèlle êêrst te kippe 
is knotwieke, ze zitte iederenduureg beij de 
buuman in zen tuin. 

knotwillech/g, knotwilg. 
knudde (nieuw), waardeloos, slecht uitge
voerd. Nau, dat wèrrek fan jauw iz ook wêêr 
knudde, da sèl ek sèllev wèl wêêr oover motte 
doen. 

knuist, knuist; vkw. knuisie. 
knul, knul; vkw. knul/echie. 
knuppel, knuppel. 
knus, knussies/z, knus, gezellig. 
knusseldereij, knutselarij. 
knussele, knutselen. 
knut, knut, knot, bijeengehouden bolletje. 
Keik ta kleine meisie is, tad èd nauw al der 
aar op en knut. 

koebroek, een uit touw geweven voorwerp in 
de vorm van een touwladder, bestaande uit 
twee lange stukken singel met daartussen 
enkele kortere stukken. Een koebroek dien
de om het kalf op te vangen wanneer het 
werd geboren. De touwhandel vervaar
digde vrij veel koebroeken; in Gouda wer
den ze verhandeld. 

koej,koe. 
koejemart, koeienmarkt. 
koejenêêre, koeioneren, treiteren, de baas 
spelen over iemand. Je mo nie dènke dad ek 
en kwaajonge van je bèn; k laa men eige van 
jauw nie koejenêêre. 

koejestart, koeiestaart. Zegsw. Eij groeid nèd 
az en koejestart, naaw beneejene. (Spr. en 
Zegsw. 89). 

koek,koek. 
koekakke, koekhakken. Een van de voor
naamste vermakelijkheden op de Stolleker
sluise kèrremes, die op eerste, tweede en 
derde Pinksterdag werd gehouden, maar al 
jaren is afgeschaft. 

koekbakker, koekbakker. 
koekebak,pannekoek. 
koekebakker, koekebakker; gewoonlijk met 
de toevoeging raare: een vreemd, dikwijls 
stuntelig mens. Nau, daz ook en raare koeke
bakker, die vènt; t scheind wèl da tie van voo
rene nie weet, da tie van achtere leeft. 

koekeloere, koekeloeren; rustig uitkijken. 
Zèch, sit jeij de boel ier soms stiekempiez 
of te koekeloere? 

koekemoole, fabriek in Stolwijkersluis, waar 
lijnkoeken werden gemaakt. De fabriek is 
opgeheven en later afgebroken. 

koekepan,koekepan. 
koekoek,koekoek. 
koel, koel; comp. koe/der. 
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koele, koelen. 
.koepeej, kepeej, coupé. 
koepel, koepel. 
koere, koeren. 
koers/z, koers, richting. 
koerse, koersen. 
koes, koets. 
koest, koest; vermaning om stil te zijn. 
koestere, koesteren. 
koevoet, koevoet. 
koewaake, onrustig of weinig slapen; de slaap 
niet kunnen vatten. (Ws. komt dit woord 
uit het boerenbedrijf, waar een boer maar 
half slaapt, doordat hij steeds luistert of hij 
de koe niet hoort, wanneer deze 's nachts 
zal kalven). t lz me wat mi tie èrrie van de 
kèrremes, k è te êêle nacht lègge te koewaake; 
k è bekant chêên oóg dichchedaan. 

koffer, koffer. 
koffie, koffie. 
koffiedik, koffiedik. 
koffiestroop, koffiestroop. 
kojjeej, coljeej, collier. 
kok,kok. 
kokkert, kokkerd, grote neus. 
kolbèrt (nieuw), colbert. 
kolder, kolder, krankzinnigheid. Die vènt è te 

kolder in zen kop, eij óord in t chèkuis. 
kollefie, kolfje. Daz nauw nèt en kollefie naa 
zen ant. 

koljeej, -+ kojjeej. 
kollek, kolk. 
kollektêêre, collecteren. 
kollenèl, kemèl, kolonel. 
kollesaal, kolossaal; comp. kollesaalder. 
kom, kom; vkw. kommechie. 
komfööje, --,. kefóóje. 
komkommer, konkommer, komkommer. 
kommaa, komma. 
komme, komen; ott. enk. kom( t), mv. komme; 
ovt. enk. kwam, mv. kwamme; volt. dw. 
gekomme. 

kommedant, commandant. 
kommende, komende, volgende; kommende 
week, volgende week. 

kommesaares/z, commissaris. 
komof', afkomst. Iron. zegsw. k Bèn van óóge 
komof, men vaader is tóórewachter geweest. 

kompas/z, kompas. 
kompejie, kompie, compagnie. 
kompejon, konpejon, compagnon. 
kompelemènt, 1. compliment; 2. boodschap. 
Kompelemènt fan de baas, da tie morrege 
komt; 3. onbehoorlijke uitdrukking of op
merking. Jo, auw jeij je pertaale mont, fan 
jau verwacht ek chêên kompelemènte (ver-



wachte = afwachten). 
kompleet, compleet. 
komplot, komplot. 
komst, komst; op -, optil, te verwachten. 
Der is slècht wêêr op komst. 

kondektêûr, conducteur. 
kondelêêre, condoleren. 
kondiesie, -,. kendiesie; ook kondiezie. 
konfööje, _,. kefóóje. 
konföör, konföört, komfoor. 
konföört, contrefort; versterking in de hiel 
van een schoen, mv. konfóórte. - Jo, trèk tog 
je schoene goed an, je trap je êêle konfóórte 
naa beneejene. 

konfuus/z, confuus. 
konkelaar, konkelaar. 
konkeldereij, konkelarij; ook konkelderaasie. 
konkele, konkelen. 
konkelefoeze, konkelen. 
konkerêêre, concurreren. 
konkerènt, concurrent. 
konkluuzie, conclusie. 
konsèrt, concert. 
konsjèrzie, conciërge. 
konsorte, consorten; dergelijken. Toe der en 
boeluis cheauwe wier, toe kwamme al die op
kóóperz èn konsorte der op of èn toe was ter 
vóór en gewoon minz niks mêêr an te ver
diene. 

konsternaasie, consternatie. 
kont, kont, achterste. Veel uitdr. met dit 
woord. Op sen kont of, op het kantje af, net 
aan. Je kont blóótlègge; mi je kont b/oót 
chaan staan. -,. blóótlègge en Spr. en Zegsw. 
690. - Jaa, nau kèn je der wèl pliesiewèrrek
fan gaan maake, da<Jde die luij van iernaast
onz alteit sóó treitere mid allegaar kleine
dinchies, maar dan mo je je kont êêlegaar
blóótlègge, êêr dadde ze de êêle oobelegaasie,
zóówas tie ier zóó langsaamerant cheworre is,
kènne begreipe èn daar schiet je nauw ook
wêêr niks meej op.

kontelikker, strooplikker. Zegsw. Naapraa
terz bènne kontelikkers. ( Spr. en Zegsw. 705).

kontereije, 1. omgeving. Mo je en nuuw pak
kóópe? Nauw ier in de kontereije van de mart
bènne der winkels chenocht.
2. omstreken. In de kontereije van Appel
dóóren bènne zadder móóje plèkkies te vinde.
3. ongeveer. Oo zwaar zèl da pak weege?
Nauw, ek dènk sóó en pont of fier in die kon
tereije.

konterelêêre, controleren.
konzjeej, congé, ontslag.
koogel, kogel. Zegsw. De koogel iz dêûr de

kèrrek.

koogelflèssie, kogelflesje. 
koogelvreij, kogelvrij. Góój maar op, k bèn 
toch koogelvreij, een uitdaging aan iemand 
die een ander ergens mee wilde gooien. Ge
woonlijk ging die andere dan met de beide 
armen gespreid staan. De bedoeling was: 
jij gooit zo slecht, dat je me toch niet raakt. 

kööj,kooi. 
kook, kook. De aarepelz an de kook brènge; 
et waater is fan de kook. 

kooke, koken. 
2. kooke, kokhalzen. Dat eete is sóó vies, daar

kook ek teuge.
1. kooker, koker, holle buis.
2. kooker, voorwerp om in te koken; mèl/ek

kooker, waaterkooker.
kookes/z, kokos. Vijeij kookez lèkker?
kookesfèt, kookersfèt, kokosvet. (Veel ge
bruikt om het haar glad te strijken dus i.p.v.
brillantine).

kooks, cokes.
kööl, kool. Zegsw. De sop is te kóól nie waart.
koolas, as of sintels van steenkolen. De gro-
vere sintels worden veel gebruikt voor ver
harding van wegen.

köölblat, koolblad; mv. kóólblaaje.
koole (alleen mv.), kolen (brandstof).
köölmêês/z, koolmees.
koolok, kolenhok.
kooltêêr, koolteer.
koon, köön, koon, wang.
kooneng, koning.
koonengin, koningin.
koonenginnedach/g,koninginnedag.
koonenginnemoeder, koningin-moeder; ook
koonenginmoeder.

koonenklek, koninklijk.
koonenkreik, koninkrijk.
kööp, koop. Da kreig ie op te kóóp toe, dat
krijg je er nog bij (meestal in ongunstige zin).

kööpe, kopen.
kööper, koper, iemand die koopt.
kooper, koper (metaal).
kooperaasie, coöperatie.
kooperetief(veroud.), coöperatie.
kööpie, koopje, voordelige koop. Da pak,
taar è je en kóópie an. 

kööpsondach/g, christelijke feestdag die niet 
op zondag valt. Deze dag werd als zondag 
gevierd, met dit verschil dat men mocht 
kopen en verkopen. Het woord kóópsondach 
werd alleen gebruikt door orthodoxe chris
tenen die streng de zondagsrust handhaaf
den, maar op boven omschreven feestdagen 
(b.v. Hemelvaartsdag) de teugel wat vierden. 

köör, koor. 
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köördanse, kööredanse, koorddansen. 
kööre (niet: koóren), koren, graan. 
köörs/z, koorts. -+ dèrdedaachs. 
köörsech/g, koortsig. 
köört/d (voc.), koord. 
kööt, koot, beentje van een runderteenlid. 
kööte, koten; werpspel met koten (-+ kóót). 
De regels waren zeer ingewikkeld en hielden 
verband met de stand of de ligging van de 
koten, de plaats waar ze neerkwamen en het 
resultaat van de worp. 

kop,kop. 
koppe, - tóóne, zich koppig gedragen. Jantje 
kèn zukke koppe tóóne, dan is ter géén goet 
chaare mit em te spinne. 

koppech/g, koppig. 
koppel, koppel (leren gordelband waaraan 
een militair de sabel vastgespt). 

koppeltie duikele, over het hoofd duikelen. 
koppie, kopje (voor koffie of thee). 
koppiejonder, kopje-onder. Durrev jeij koppie
jonder te gaan onder et swèmme? 

kopstuk, kopstuk; hoofd- of voeteneind van 
een ledikant. An en leedekant bènne alteit 
twee zeije èn tweej kops tukke. 

kopsurrech/g > kopsorrech/g, kopzorg; be
slommeringen die veel nadenken vereisen. 
Maak ie daar nauw maar géén kopsurreg 
oover, da komd allegaar wèl ui sen eige te
rècht. 

korbeij, dichtbij, kortbij. Je mag nau zachiez
an wèl is klaarecheit chaan maake, da je 
anneempak in order is; Paase iz al knap 
korbeij. 

korref/v < kurref/v, korf. 
korrel, korrel. 
korrele, korrelen. 
korrelech/g, korrelig. 
korreps, korps. 
korreveej, corvee, karwei. 
korsichtech/g, kortzichtig. 
korst, korst; vkw. korsie. 
kort, kort. Kort èn klein slaan, vernielen, 
kapot slaan. 

Korte Dwarssteech/g, in de -, Korte Dwars
straat (voorheen Vuilesteech). 

korteng, korting. -+ persèntegèlt. 
Korte Raampie, op et -, de Korte Raam; 
niet officiële naam voor de oostzijde van de 
Raam van Kuiperstraat tot Peperstraat. 

Korte Tiendewèch/g, op te -, Korte Tiende
weg. 

Korte Vèst, op te-, op et Korte Vèssie, Korte 
Vest (thans heet dit gedeelte Kleiweg). 

kortof, kortaf. 
kortwieke, -+ knotwieke. 
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koschanger, kostganger. 
kost, kost; vkw. kossie. Uitdr. zen kossie is 
chekocht, hij heeft nu een betrekking of mid
del van bestaan, waardoor hij voorgoed uit 
de geldzorgen is. 

1. koste, ww. kosten.
2. koste, znw. de-, kosten, onkosten, prijs;
geen enk. Zóów iz men broek klaar? Wad
bènne de koste?

kostelek, kostelijk.
kostelöös/z, kosteloos.
koster, koster.
kostwinder, kostwinner, kostwinner.
kostwinneng, kostwinning; vkw. kostwinnen-
kie.

kotse, kotsen; pej. voor braake, oovergeeve.
kozbaar, kostbaar.
kraach/g, kraag.
kraaj, kraai.
kraaje, kraaien.
kraajemars/z, de kraajemarz blaaze, de
kraaiemars blazen, sterven.

kraakbêên, kraakbeen.
kraake, kraken.
kraakeis/z, kraakijs, ijs bij dooi, dat geen
mens meer kan dragen.

kraakeisie breek niet, roep van kinderen als
ze over onbetrouwbaar ijs liepen. Een ge
waagd spelletje, dat verscheiden kinderen
het leven kostte.

kraakeling, krakeling. Een koekje met B- of
8-vorm, dat kraakt bij het opknabbelen.

kraaksindelek, overdreven zindelijk.
kraal, kraal.
1. kraam, marktkraam.
2. kraam, de -, kraam, kraambed. In de 

kraam komme, bevallen, een kind ter wereld
brengen.

kraambêêne, spataderen op de benen van een
vrouw als gevolg van bevallingen. -+ blauwe
schuit.

kraamveziete, kraamfieziete, kraamvisite;
bezoek bij een kraamvrouw.

kraamvrauw, kraamvrouw.
kraan, kraan.
kraanech/g,kranig.
krabbel, krabbel.
krabbele, krabbelen.
krachfoer, krachtvoer.
kracht, kracht; vkw. krachie.
krachtech/g, krachtig.
kraft, karaf; vkw. krajfie.
krak,krak.
kram, kram; vkw. krammechie.
kramme, krammen.
kramp, kramp.



krampêêre, krimpêêre, zich kronkelen van 
pijn (ws. contaminatie van kramp, krimpe 
en krepêêre). Eij leit te krampêêre van de 
pein. - k Sa je en pak slaach cheeve, da je leit 
te krimpêêre van de pein. 

krankjöörem, euf. voor krankzinnig. Ach, tie 
vènt is krankjóórem, die klès maar wat. 

kranksinnech/g, krankzinnig. 
krans/z, krans; mv. kranse en kranze. 
krant, krant. 
kranteman, krantenbezorger. 
1. krap, krab, krabbe (schaaldier).
2. krap, krap, kotelet, varkensrib; gebr. krap

pies.
3. krap, bnw. en bw. krap, nauw; geldgebrek
hebbend. Die broek is te krap, tie kèn ek nied
an. - Ek kèn deuze week nie betaale, k sit nau
veul te krap. - krap an, net aan, ternauwer
nood. Nau, eij kèn der dêûr, maar t iz maar
krap an.

1. kras/z, znw. voorman, putbaas, groeps
baas (staat gewoonlijk lager dan meesters
knècht).

2. kras/z, znw. kras, krab, schram, schrap.
Die kat krabbelt, k èd en êêle kraz op men
ant.

3. kras/z, znw. en bw. kras, overdreven,
sterk. Das kras, zóówaz jeij durref te liege !
Ik èt em vanochent noch chezien èn nau wil
jeij zègge, da tie verleeje week chesturreve is!

4. kras/z, kras, flink ondanks hoge leeftijd.
Die man iz bekant neegentech; mo je zien oo
kraz of tie nog is.

5. kras, krats, znw. krats, kleinigheid, weinig
geld. Nau, wi je nau die pejaanoo van me
ooverneeme, te jaa ofte neej, vóór en kras kè
je em kreige.

krasse, krassen.
krats, -+ 5. kras.
kreeft, kreeft.
krêêfte, twisten; syn. kwêêste.
kreejetuur, creatuur, schepsel. Gewoonlijk
pej. Wad en misselek kreejetuur van en vènt
is tat, diej iz nau nóójt te vertrauwe.

kreekel, kriek, krekel.
kreen (veroud.), 1. kieskeurig. En kat iz èr
rech kreen op sen eete; 2. zindelijk. Die auwe
Van Buure iz nog alteid èrrech kreen op sen 
eige. 

kreige, krijgen; te goed hebben. Den bakker 
kreig ook noch chèlt fa me; k sèl em t êêrst 
is chaan betaale. 

kreit, krijt. Zóó wit as kreit, zeer bleek. 
kreite (veroud.), schreien, huilen. Jo, kreit 
nied om die meit, der bènne der noch sadder 
oover. 

krejoele, krioelen. 
krèk, precies, nauwkeurig. Eij leikent krèk 
op sen vaader. - Ovvie nauw liege zeit, ov 
jokke, da bleif fóór mein nauw krèk etsèllevde. 

krèm, crème, roomkleurig. Oo vin je men 
krèmme gerdeine? 

krèng, scheldwoord; voor manlijke personen 
gewoonlijk die krèng, voor vrouwen da(t) 
krèng, dus diej krèng van en vènt; da(t) 
krèng van en weif. 

kreniek, kroniek. 
krènke, krenken. 
krènt, krent; ook pej. voor achterwerk. 
krèntebaart/d (voc.), krentenbaard. 
krènterech/g, krenterig. 
krèp, krip, crèpe, rouwstof. 
krepêêre, creperen (meestal pej.). Die luij 
schèppe maar op mi ter móóje spulle èn der 
prachtege klêêre, maar onderant krepêêre ze 
van den onger. 

1. kretiek, kertiek, znw. kritiek, beoorde
ling. Jeij èd nauw ook alteid ooveral kretiek
op.

2. kretiek, kertiek, bnw. en bw. kritiek,
hachelijk, spannend. Nauw et chong daar
wêl kertiek toew beij die beva/leng, t waz
maar op sen kont of tat et kintjie nog leevde.

kreukeblaaje, bladeren van de waterlelie en
van de dotterbloem.

kreukel, kreukel.
kreukelech/g, kreukelig; gemakkelijk kreu
kend; vol kreuken. Wad is tie jurrek fan
jauw kreukelech; azzie der maar èffe meej
gaa sitte, zit tie derèk Jol mi pisfauwe. -

Meit, wat is tie bloes fan jauw kreukelech.,ie
mag em wèl iz opstreike.

kreune, kreunen.
kreupel, kreupel; syn. mank.
kribbech/g, kribberech/g, kribbig.
kriebel, kriebel, jeuk.
kriebele, kriebelen; trans. Eij kriebel me on
der men arreme; intrans. men ruch kriebel
sóó.

kriebelech/g, kriebelig.
kriegelech/g, kregel, nijdig. Wad is tie kêêrel
tog alteit kriegelech, ooveral è tie wa fan te
zègge èn om iedere kleinecheit wor tie kwaat.

1. kriek, -+ kreekel.
2. kriek, kriek, soort kers.
kriel, kriel, kleine aardappel; klein kind. Jaa,
kriel iz wèl gekóóper as chewoone aarepels,
maar je è ter ook feu/ mêêr wèrrek an. -

Minz, minz, wad en kriel kruip ter beij jullie
oover de vloer; van wie bènne al die kleine
kindere?

krielaan, krielhaan.
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kriele, krielen. 
krielkip, krielkip. 
1. krik > kruk, kruk. Dad auwe minz lóóp
mid en krik.

2. krik, krik, dommekracht (Fr. cric). In de
baandereij was een krik een dwarsarm langs
de baan, waarop het te spinnen touw onder
het spinnen werd neergelegd, om te voor
komen, dat het op de grond zou gaan han
gen.

krimmeneel, 1. crimineel, merkwaardig. t Is
tog wèl krimmeneel, dad nauw juist eij die
preiz moz winne, eij è ter nau nèt et minste
vóór gedaan. 2. heel erg. t Is krimmeneel,
zóó ziek as tat minz is fan die pokke.

krimp, krimp. Géén krimp cheeve, niet toe
geven. - Eij ( zeij) è noch chéén krimp, hij
(zij) heeft nog geen gebrek. - Dad è nog wèl
èffe krimp, daar is nog tijd genoeg voor, dat
kan nog wel even wachten.

krimpe, krimpen.
krimpêêre, --,. krampéére.
kring, kring. Rijmpje: En kring om de maan,
da sèl wèl gaan, maar en kring om de zon,
daar schrééwe vrauw èn kindere om.

krinkel, krinkel, kink.
krinkele, krinkelen.
1. krip, --,. krèp.
2. krip, krib, kribbe. Vóór de éérste wééreld
óórloch sliepe de méérste kindere van de
wèrrekminse nog in en krip an et voetenènt.

kriskras/z, kriskras, zonder regelmaat door
elkaar. Ze lóópe daar op tie brulleft allegaar
maar kriskraz dêûr mekaar,je kèn géén mins
.finde.
kristal, kristal. Zóó èlder as kristal (speciaal
van vloeistoffen gezegd).

kristelek, christelijk.
kristendom, christendom.
kristeneziele, bastaardvloek; uitroep van
schrik, verontwaardiging of verwondering.
Wèl kristeneziele, wat is ter nauw wéér an de 
ant?! 

Kristes/z, Christus. 
krittezêêrech/g, licht geneigd tot kritiek. Wa 
bèn jeij krittezéérech; mo je nauw valle oover 
zóón kleinecheit? 

kroech/g, kroeg. 
kroegbaas/z, kroegbaas, herbergier; syn. 
kastelein. 

kroele, kroelen, samen slapen of te bed liggen 
(meestal van kinderen gezegd). 

kroep (oud), difterie. -+ difterie. 
kroes/z, znw. kroes. Jeij mot maar uit en blik
ke kroez drinke, jeij góójd alle kommechies 
toch kepot. 
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kroeskop, kroeskop. 
kroezaar, kroeshaar. 
kroeze, kroezen, krullen. 
Kroezes/z, Croesus. Je kèn wèl zóó veu/ a me 
vraage, maar ik èt et ook niet. Ik bèn Kroezez 
niet! - Ik bèn géén Kroezes ! 

krokkedil, krokodil. 
krols/z, krols (alleen van katten gezegd). 
krom,krom. 
kronkel, kronkel. 
kronkele, kronkelen. 
kronkelech/g, kronkelig. 
krookèt, kroket. 
krOOn, kroon. Zegsw. Iemant te króón van 
zen óóvd aale, iemand schandvlekken. 

krOOne(niet:kroone),kronen. 
krööneng,kroning. 
1. kröösies/z, kroosjes, klein soort pruimen.
2. kröösies, om - chaan, om kroosjes gaan,
sterven. Men beweert dat de uitdr. uit Rot
terdam komt en een verbastering is van
naar Crooswijk gaan. Crooswijk is de eerste
Rotterdamse begraafplaats.

1. krööst, kroos, eendekroos.
2. krööst, kroost, nakomelingschap, kinderen.

-+ naakróóst.
kroot, kroot, rode biet (Beta vulgaris rapa
cea). Uitdr. zóó róód az en kroot. 

krop, krop. Zegsw. Je zie se wèl vóór de kop, 
maar nied in de krop; aan het voorkomen 
kan men iemand niet kennen. 

kroppe, 1. kroppen (van sla). 
2. volbrengen, volhouden. Neej, k è chéén
ullep nóódeg, ek kropt et allééneg wèl.

kropslaa, kropsla .
kros, gammel rijtuig of wagen; ws. verbaste
ring van karos.

krosse, wild en onbeheerst met een wagen
rijden. Die vènt krost mi tie autoo dêûr allez
één, k begreip nog niet, da tie nog nie méér
ongelukke geat èt.

krot,krot.
krotterech/g, krottig, bouwvallig.
1. kruije, kruien.
2. kruije, ww. kruiden.
3. kruije, znw. kruiden; het enk. wordt zelden
gebruikt.

kruijenier, kruidenier.
Kruijeniersteech/g, in de -, Kruideniersteeg.
kruijeteej, kruidenthee.
kruik, kruik.
kruimel < kruumel, kruimel.
kruimele, kruimelen.
kruimelech/g, kruimelig.
kruin, kruin.
kruipe, kruipen. Zegsw. Et bloei kruip waar



et nte chaan kan. 
kruiperech/g, kruiperig, overdreven onder-
danig. 

kruipert, kruiper. 
kruis/z, kruis; mv. kruise. 
kruise, ww. kruisen. 
kruisege, kruisigen. 
kruiselings, kruislinks, kruiselings. 
kruiseng, kruising. 
kruit, kruit, buskruit. 
kruitauw, kruitouw, kruizeel. 
kruitjieroermeniet, kruidje-roer-me-niet; on-
rustig, opvliegend persoon. 

kruiwaage, kruiwagen. 
kruk, ..... krik. 
krukkerech/g, krukkig, stuntelig. 
krul, krul. 
krulle, krullen. 
krullebol, krullebol. 
krullejonge, krullenjongen, timmermansleer
ling; bij uitbreiding van bet. beginneling in 
het vak. Azzie ziet wa fóór prachteg mèsse/
wèrrek ov eij kèn maake, dan bènne weij daar
nog maar krullejongez beij. 

krullekop,krullekop. 
krullerech/g, krullig. 
kruumel, ..... kruimel. 
kuche, kuchen, hoesten. 
kuü/v, kuif. 
kuijer, kuier, rustige wandeling. 
kuijere, kuieren, wandelen. 
kuike, kuiken; mv. kuikes/z. 
kuil, kuil. 
kuiltie, Kuiltie kriebele, kuiltie plompe, spel 
met knikkers of hazelnoten. Een opchóójer 
krijgt van beide partijen evenveel knikkers 
(resp. hazelnoten) en gooit die in een kuiltje 
in de grond. Is het buiten de kuil gevallen 
aantal knikkers (hazelnoten) oneven, dan 
heeft de opchóójer gewonnen; in het andere 
geval is de winst voor de tegenpartij. 
Kuiltie pikke, spel met knikkers of hazel
noten, waarbij de spelers om beurten moe
ten proberen een knikker (hazelnoot) met 
de vinger in het kuiltje te pikken. Er zijn ver
schillende regels voor dit spel. 

kuip,kuip. 
kuipe, kuipen. 
kuiper, kuiper. 
kuipereij, kuiperij; ook kuiperaasie. 
Kuipersteech/g, in de-, Kuiperstraat. 
kuit, kuit. Zegsw. Daar mo k aareng of kuit 
fan èbbe, daar wil ik het rechte van weten. 

kul, kul; meestal flauwe kul, flauwe kul. 
kulle, voor de gek houden. Je zèl mein nie 
kulle mi je leuges. 

kullek, kurk. Uitdr. zóó dróóg as kullek. 
kullekdrööch/g, kurkdroog. 
kunde, kunde. 
kundech/g, kundig. 
kunst, kunst; vkw. kunsie. 
kunstech/g, kunstig. 
kunzbêên, kunstbeen. 
1. kurref/v, -+ kèrref, kerf.
2. kurref/v, -+ korre[, korf.
kurrepel, karper.
kurreperaal, korporaal.
kurreve, -+ kèrreve.
kusse, znw. kussen (N.B. het ww. kusse, zoe
nen, komt niet voor).

kussesloop, kussensloop.
1. kust, kust. De kust is freij, we worden niet
gestoord, we kunnen onze gang gaan.

2. kust, kust, verkiezing; alleen in te kust èn te
kêûr.

kusteng, kusting (veroud.), hypotheek. Eij
kèn der nie meej doen wat ie wil, der leid nog
en kusteng op ta chebauw; syn. zullevere dak.

kuubes/z, kubus.
kuur,kuur.
kuuresauw, curaçao.
kwaadaardech/g, kwaadaardig.
kwaajonge, kwajongen.
kwaake, kwaken.
kwaal, kwaal.
kwaalek, kwalijk.
kwaalieteit, kwaliteit.
kwaaschiks, kwaadschiks. Gaat et nie choe
schiks, dan mot et maar kwaaschiks.

kwaat/d (voc.), kwaad, boos, nijdig.
kwaazie, quasi, niet in de bet. bijna, nage
noeg; syn. azzof, kwansuis.

kwabbes/z, kwabbe. Keik tie vènt iz en kwab
bez onder zen kin èbbe !

kwak, I. kwak, geluid. Wad en kwak cheef
tat as ta fait l
2. hoop, grote hoeveelheid. Jongez, ê tie
èjfe en kwak chèlt !

kwakke, kwakken, vallen, ploffen.
kwakkele, kwakkelen.
kwakkelech/g, kwakkelig.
kwakkelwinter, kwakkelwinter.
kwaksallever, kwakzalver.
kwal, 1. kwal; 2. vervelend, naar mens. Wad
en kwal van en vènt bè jeij !

kwalster, kwalster; syn. rochel.
kwalstere, kwalsteren, rochelen.
kwanselaar, kwanselaar.
kwanseldereij, kwanselarij; ook kwanselde
raasie.

kwansele, kwanselen. Hierbij bezigde men de
volgende bevestigingsspreuk: êêns chegeeve,
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bleif chegeeve, potjie bloet, fóór ééweg èn 
alteit mein goet. 

kwansuis/z, kwansuis, alsof, quasi. 
kwarrel, I. fluim. Die zieke bracht en gróóte 
kwarrel op. 
2. kwajongen. Wad en kwarrel van en knul is
tat !

kwarrelech/g, warrelig, tegen de draad.
kwarrelspeiker, tegensprekend, tegenwerkend
mens. Wad en kwarrelspeiker is tat joch; eij
wil nau nèt alteit persiez anderzom as che
woone minse.

kwart, kwart.
kwartaal, kwartaal.
kwartel, kwartel. Uitdr. zóódóóvazenkwartel.
kwartèt, kwartet.
kwartie, kwartje.
kwast, kwast.
kwasterech/ g, kwasterig, eigenwijs, verwaand,
opschepperig.

kwats, kletskoek. Jaa, da kè je nau wèl zègge,
maar daz maar kwats, da chlóóf chéén mins.

kwèbbel, kwebbel, kletskous.
kwèbbele, kwebbelen, babbelen.
kweej, kwee, onvruchtbare vrouw.
kwêêke, kweken.
kweekeling (niet: kwéékeling ), kwekeling.
kwêêste, twisten, delibereren. -+ klassie-
néére.

kweezel, kwezel.
kweezelaar, kwezelaar.
kweezeldereij, kwezelarij.
kweezele, kwezelen.
kweil, speeksel, kwijl.
kweile, speeksel afscheiden, kwijlen.
kweilebabbel, kletskous, zeurkous.
kweine, kwijnen.
kweit, kwijt. Zegsw. Dat wil ek kweit weeze,
daar ben ik niet zeker van. Ek chlóóv da tie
zestien is, maar op wèlleke daatem of tie
gebóóre is, dat wil ek kweit weeze.

kwekke, kwêêke, kwekken, kwebbelen, hard
praten.

kwèlduuvel, kwèlduivel, kwelduivel.
kwèlle, kwellen.
kwèlleng, kwelling.
kwèssie, kwèstie, kwestie, onenigheid.
kwètse, kwetsen.
kwèttere, kwetteren.
kwiebes/z, kwiedam, kwibus.
kwiek, kwiek.
kwik,kwik.
kwikstaart, kwikstaart.
kwiksullever > kwiksillever, kwikzilver.
kwinkelêêre, kwinkeleren.
kwinkslach/g, kwinkslag.
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kwispeldöör, kwispedoor. 
kwispele, kwispelen. 
kwispelstaarte, kwispelstaarten. 
kwistech/g, kwistig. 

L. 

I. laach/g, znw. laag.
2. laach/g, bnw. en bw. laag; gemeen.
laachartech/g, laagartech/g, laaghartig.
laachte, laagte.
Laage Gauwe, op te -, Lage Gouwe (nu
Gouwe).

laaj, lade; vkw. /aachie; mv. laaje.
laaje, ww. laden; ovt. laajde; volt. dw. ge-
laaje.

laake, znw. laken.
laakese (veroud.), lakense. Men bèste laakese

jas.
laan,laan.
laarie, larie.
laars/z, laars.
laast, bw. laatst; syn. lèst, onderlèst.
laaste, lèste, onb. rangtelw. laatste.
Iaat, laat.
laate, laten. Zie Vormleer, Het Werkwoord.
laavelöös/z, laveloos.
laavoepie, mid en -, met een aanloopje, met
een gangetje.

taazeres/z, lazarus, hevig dronken.
Laazereskaa, in de -, op te -, Lazaruskade.
laazeresklap, laazeresklèp, lazarusklep. Der
bèk chaad az en laazeresklap.

Laazeressteech/g, in de-, Lazarussteeg.
labbekak, labbekak, lafaard, slappeling.
labberdaan, slap, vormloze stof, iets taais. Mo
je da jlees sien, dad ek beij de slaager gad èp,
t leikend wèl labberdaan.

labberdepoepie, iets of iemand van niets. Nau
staan ek ier maar vóór labberdepoepie, k kèn
nè sóó goet naaw uis chaan.

labberdoedas/z, labberdoedas, draai om de
oren, opstopper. Jo, k sè je en labberdaedaz
om ie arses cheeve, da je van vóórene nied en
weet, da je van achtere nog leeft.

lach/g, lach.
lache, lachen.
lacherech/g, lacherig.
laf, laf; verb. laffe; comp. laffer en lafferder,·
lav wêér, zwoel weer.

lafaart/d (voc.), lafaard.
laffecheit/d (voc.), lafheid.
lak,lak.
lakke, lakken.
laks,laks.



laksecheit/d (voc.), laksheid. 
lalle, lallen. 
1. lam, znw. lam, jong schaap.
2. lam, bnw. en bw. verlamd.
lamlèndech/g, lamlendig, ziekelijk, akelig;
syn. /ammenaadech/g.

lamlul, futloos persoon. Wad en lam/ui van en
vènt is tat, eif is te beroerd om en ant ui te
steeke.

1. lamme, de-, lamme, verlamde.
2. lamme, et -, narigheid. Ek sau da pak wèl

wille kóópe, maar ek kèn het nau nie betaale
zie je, dat is t lamme der van.

lammecheit/d (voc.), lamheid.
lammeling, lammeling.
lammenaadech/g, lammenadig. -,. /amlèn
dech/g.

lammeroentjie, instrument gebruikt bij het
touwslaan; soort vrijloop, waardoor het in
de draad ontstane draajsel aan het achter
eind van de lijn kan wegdraaien.

lamp, lamp. Zegsw. t Is freidach, de lamp ank
fóóroover. ( Spr. en Zegsw. 446).
lampeglas/z, lampeglas; mv. -glaaze. Zegsw.
Eif kèn wèl rechsomkêêrt maake in en lampe
glas, hij is heel mager.

lampejon, lampion.
lampööt, lampoot.
lamstraal, lamzak, ellendeling.
lanbauw, landbouw.
lande, landen.
landeng, landing.
landerech/g, landerig, vervelend, onaange-
naam.

landereije, landerijen; geen enk.
Lan fan Stein, in et -, Het Land van Stein.
1. Iang, lèng, znw. draden in brood, meel enz.
tengevolge van beginnende schimmelvor
ming.

2. lang, bnw. en bw. lang. Zegsw. Lan1:e
vingerz èbbe, diefachtig zijn.

langdraadech/g, langdradig; ook langdraade
rech/g.

lange, lènge, langer worden, lengen. As te
daage lènge,gaane de nachte strènge.

Lange Dwarssteech/g, in de-, Lange Dwars
straat.

Lange Noochotsteech/g, in de -, Lange
Noodgodssteeg.

Lange Tiendewèch/g, op te -, Lange Tiende-
weg.

1. langpööt, spekkedief, langpootmug.
2. langpööt, langpootspin; syn. óójwaage.
langs/z, langs.
langsaam, langzaam.
langsaamerant/d (voc.), langzamerhand.

langwurrepech/g > langwèrrepech/g, lang-
werpig. 

lankaart, landkaart. 
lankaster, lancaster (gordijnstof). 
lanschap, landschap. 
lant/d (voc.), land; te lande komme, terecht
komen. Me kènne nau die wèg wèl inslaan, 
maar weet jeif waare me dan te lande komme? 

lantaare, (niet: lantaaren), lantaarn. 
lanterfante, lanterfanten. 
lantlööper, landloper. 
lantlööpereij, landloperij; ook /antlóóperaasie. 
lap, lap. 
lappe, 1. lappen, verstellen. Ek sèl wèl zien 
wad ov ek nog an die auwe broek kèn lappe. 
2. ramen schoonmaken. Nau mo je de raame
an de voorkant van t uiz nog èjfe lappe, want
tie bènne ook sóó smêêrech.
3. handig uitvoeren. Dat è je móój gelapt om
van die auwe kar noch sóón aardech fietsie te
maake.
4. geld bij elkaar leggen. Me zèlle de man en 
dubbeltie lappe vóór en kedaochie vóór zen 
verjaardach.

las, las.
laspost, lastpost.
lasse, lassen.
last, last.
lastech/g, lastig.
laster, laster.
lastere, lasteren.
lat, lat. Op te lat aa/e (kóópe), op afbetaling
halen (kopen).

lauchie, lauwchie, luwte. Ek sit in t lauchie, ik
zit uit de wind.

lau loene, louw loene; mis! dat kun je denken!
Meestal wordt de uitdrukking gevolgd door
mi te klèb dicht. De zegsw. wordt gebezigd,
als men wil te kennen geven, dat de een of
andere verwachting niet in vervulling ging.
Ek doch, dad ek taar op tie brulleft wèl wa
choes te schranze zauw kreige, maar t waz
[au loene mi te klèb dicht.

lauter, louter.
lauw,lauw.
lauwchie, --+ /auchie.
lauwerierdrop, laurierdrop.
Lauwerierzbuurt, op te-, Louweriersbuurt;
niet officiële straatnaam voor een gedeelte
van de Nieuwe Haven. De buurt werd ws.
genoemd naar de heer Louwerier, die eige
naar was van een aantal huisjes die aan dit
einde van de Nieuwe Haven stonden.

lavbèk, lafbek.
lèbber, lèmmer, zen eige et - sjauwe, zich
ongelukkig sjouwen. 
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lèch/g, leg. Die kippe bènne an der tweede 
lèch. 

lèchplaas, ligplaats. 
lèchsel, legsel, een hoeveelheid eieren die men 
in één keer onder een broedse kip legt. 

leech/g, leeg. 
leechte, leegte. 
leedekant, ledikant. 
leefteit/d (voc.), leeftijd. 
leeger, leger. 
lêêlek, lelijk. 
lêêlekert/d (voc.), lelijkerd. 
leelie, lelie. 
lêêne, lenen. 
leenech/g, lenig. 
lêêp, leep; syn. choochem. 
leepel, lepel. 
lêêpert/d (voc.), leperd. 
1. lêêr, ladder, leer. Durrev jeij op tie léér te 
klimme?

2. lêêr, leer, leder. Daz mooj léér van die
nuuwe schoene.

3. lêêr, dogma's van het christelijk geloof.
Zuiver in de léér, streng orthodox. Daz en
goeje grijferméérde, eij is suiver in de léér.

lêêraar, leraar.
lêêre, leren (onderwijs geven en onderwijs
ontvangen).

lêêreng, lering, catechisatie.
lêêrling, leerling.
lêêrlöoje, leerlooien.
Iêêrlööjereij, leerlooierij.
leest, leest. Spr. Schoenmaaker au je beij je
leest.

1. leeve, a. leven, bestaan. b. leven, herrie,
lawaai. En /eeve az en oordéél.

2. leeve, ww. a. leven, omgaan. Mi soon weif
ku je tog nie leeve. b. onverantwoordelijk
met iets omspringen, Jo,je mo nie soo leeve
mi je gereeschop, et mo nog langer duure as
fandaach.

leevendech/g, 1. levendig. Jaa, da kèn ek me
leevendech foorstèlle.
2. levend. Eij viel van dak of èn eij was ter
wèl broerd an toe, maar gelukkeg was tie tog
nog leevendech.

leever, lever.
leevere, leveren.
leevering, levering.
leevertraan, levertraan.
lêêw, leeuw.
leewaater, leewater.
lêêwebèk, leeuwebek, plant van de familie der
Ieeuwebekachtigen.

lêêwerek, leeuwerik.
leeze, lezen. Zegsw. Die jas kèn leeze èn schrei-
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ve, dit is een oude jas, die nog overal tegen 
kan. 

Ieezer, lezer. 
leezlès/z, leesles; mv. leezlèsse. 
lèf/v,lef, durf. Kom maar op, azzie t lèv èt. 
lèfschopper(t), lefschopper, lefmaker. 
legaat, legaat. 
Jègge, leggen; liggen; ovt. enk. leej; lach/g; 
ovt. mv. leeje; lagge; volt. dw. geleijt/d 
(voc.); geleege. Zie verder Vormleer, Het 
Werkwoord. 

lèggeng, ligging. 
leideng, leiding. 
leif/v, lijf. 
leifie, lijfje (kledingstuk). 
leij, lei. 
1. leije, leiden; ovt. enk. leej, ovt. mv. leeje;
volt. dw.geleeje.

2. leije, lijden. Vervoeging als bij 1. leije.
3. leije, hopen, verlangen (in ongunstige zin).
Ik mag leije da je wèchchejooge wort, ik hoop
dat je weggejaagd wordt.

1. leijer, leider.
2. leijer, lijder.
leik, lijk.
leikene, lijken, gelijken; ovt. leeken; volt. dw.
geleekene. Das toch chèk, eij èd alteit soo op
sen vaader geleekene èn de laaste teit Jon ek
tog da tie méér op sen moeder leeken.

leim, lijm.
leime, lijmen.
leimerech/g, lijmerig.
lein, lijn.
leinoolie, lijnolie.
leintrèkker(t), lijntrekker.
leis/z, lijs.
leisel, leidsel.
leist, lijst; vkw. leisie.
leister, lijster.
leizerech/g, lijzig.
lèk, lek. Uitdr. zoo lèk az en mantjie.
lekaal, lookaal, lokaal.
lèkkaazie, lekkage.
lèkke, lekken.
lèkker, lekker.
lèkkers/z, lekkers.
1. lèl, (oor)lel; vkw. lèllechie.
2. lèl, lel, snol; ook lèllebèl.
Lèmdulsteech/g, in de -, Lem Dulsteeg.
1. lèmmer, lèmmet, lemmer, lemmet.
2. lèmmer, ---+ lèbber.
lènde, lende; mv. lèndes/z.
lèngte, lengte; mv. lèngtes/z.
lèns/z, bnw. en bw. lens, machteloos. k Sè je 
lèns schoppe, 'k zal je ongelukkig schoppen.

lènte, lente.



lèppe, leppen, overdadig drinken. Meit, lèg 
nie sóó den êêle dag an die kraan te lèppe. 

lès/z, les; mv. lèsse. 
lèssenaar, lessenaar. 
lèssie, krijgertje. Wie het lèste (laatst) een 
tikje krijgt, moet hem wezen. 

lèst, - /aast. 
1. Iètte, - op, letten op.
2. lètte, letten, beletten, verhinderen; bijna
alleen in wat lèt me, wat verhindert me.

lètter, letter.
lètterlek, letterlijk.
lèttervreeter, 1. iemand die hinderlijk op de
woorden van een ander let. Wad en lètter
vreeter bèn jeij, wa cheef tat nauw, ov ek nau 
kènne of kanne zeit. 
2. iemand die veel leest. Lêêleke lètter
vreeter, jeij zit ten êêle dag maar in die boeke
te snujfe/e.

lètterzifter, -+ lèttervreeter, Ie betekenis.
lètterziftereij, letterzifterij ; ook gebruikt voor
het tot op de diepste betekenis onderzoe
ken van een tekst, bij voorkeur een bijbel
tekst; ook lètterzifteraasie.

leuge < looge, leugen.
leugenaar< loogenaar, leugenaar.
1. leuk, leuk, aardig.
2. Ieuk, leuk, lauw.
leukert/d (voc.), leukerd.
leukwèch/g, leukweg.
Jeune, leunen.
leuneng, leuning; mv. /eunengs/z en leunenge.
leus/z, leus.
1. Ieut, leut, pret, lol.
2. leut, koffie. En lèkker bakkie leut.
leutere, leuteren.
leuterpraatjie, leuterpraatje.
levoepie, - laavoepie.
lewaaj, lawaai.
lewaajderech/g, lewaajerech/g, lawaaiig.
lewaajsaus/z, lawaaisaus, saus met weinig pit.
lichaam, lichem, lichaam.
lichaamelek, lichamelijk.
lichcheel, lichtgeel.
lichsinnech/g, lichtzinnig.
1. licht, znw. a. licht, schijnsel dat van iets
uitgaat: et licht. b. licht, verlichting, nodig
om iets te verrichten: de licht. Je staad in de
licht, ek kan niks sien.

2. licht, bnw. en bw. licht, niet donker.
3. licht, bnw. en bw. licht, niet zwaar. Vêêre

bènne licht.
1. lichte, lichten, tillen; syn. tille, oplichte.
2. lichte, weerlichten, bliksemen. t Is swaar
wêêr, t /ich ten êêle aavend al.

lichtelaaje, in -, in lichterlaaie, in felle

brand. 
lichteng, lichting. 
lieberaal, liberaal; ook rieberaal. 
liederehoek, liederboek. 
liederlek, liederlijk. 
lief/v, lief; comp. liever en lieverder; sup. 
liefst, liefste. 

liefèbber, liefhebber. 
liefèbbereij, liefhebberij. 
liefelek, liefelijk. 
liefie, liefje. 
liege, liegen. 
liekêûr, likeur. 
lienejaal, liniaal. 
lierejem, et -, delirium. Diej vènt èt et 
lierejem van t suipe. 

lies/z, lies. 
liet/d (voc.), lied; mv. /iedere. 
üeter, liter; syn. kop,pintjie, kan. 
lietjessanger, liedjeszanger. 
lievdaadech/g, liefdadig. 
lievde, liefde. 
lievderek, liefderijk. 
lievdezuster (veroud.) > zuster, liefdezuster, 
zuster. 

lieveling, lieveling. 
Lievenêêr, Lieve Heer. 
lievenêêrzbêêsie, lieveheersbeestje. 
lievenêêrzööchies/z, ereprijs (Veronica). 
lieverdekoekies/z, lieverkoekies/z, lieverkoek-
jes. Zegsw. Lieverdekoekiez worre nie mêêr

gebakke, je moet maar tevreden zijn met wat 
je krijgt. 

lieverleej, van -, van lieverlede, langzamer-
hand. 

lievert/d (voc.), lieverd. 
liflaffie, liflafje. 
lik, lik. 
likdöören, likdoren. 
likke, likken. 
likkebaarde, likkebaarden. 
likkebroer, likkebroer, pimpelaar; syn. zuip
lap. 

lillechie, et - van de kauw, het rillen van de 
kou. Ek kreicht et li/lechie van de kauw ier in 
die kaamer zonder kachel. 

limmenaade, limonade. 
linde, linde. 
link, handig, slim. Uitdr. zóó link az en lóóje 
dêûr, handig genoeg om buiten de moeilijk
heden te blijven. 

linkert/d (voc.), slimmerd, goochemerd. 
links, links. 
linne, linnen. 
lint, lint. 
lip, lip. 

125 



lispele, lispelen. 
list, list; vkw. lissie. 
listech/g, listig. 
lit/d (voc.), lid; mv. leeje. 
litteeken (niet: littééken), litteken. 
lobbes/z, lobbes; mv. lobbese. 
lobbezachtech/g, lobbesachtig. 
loch/g, log. 
lodderech/g, lodderig, slaperig, suffig. Wa

keik jeij loddereg uit je óóge. 
loeje, loeien. 
loer, loer. 
loere, loeren. 
loeres/z, loeres, goedige man. Lèkkere loeres, 
lieve jongen. 

loeter, loeteront, loeder. Wad en loeteront fan 
en vènt is tat. 

1. lof/v, lof(prijzing).
2. lof/v, loof.
lok,lok.
lokke, lokken.
lokkèt, loket.
lol, lol, pret. De lol is ter of, er is geen aardig
heid meer aan.

lollech/g, lollig, grappig.
Lombok, op et-, Lombok. 1. zijstraat van de
Varkenmarkt, officieel ook Varkenmarkt
geheten; 2. laad- en losplaats bij het station.

Lommerse Waatertie, op et -, Lombards
Watertje; smal straatje dat langs de zuid
oostzijde van de tegenwoordige Nieuwe
Markt liep.

Lommertsteechie, in et -, Lombardsteeg;
steegje tussen Groenendaal en Achter de
Vismarkt, loopt achter het voormalige
filiaal van de gemeentelijke Bank van Le
ning, Achter de Vismarkt.

lomp, lomp; comp. lomper en lomperder.
lomperek, lompert/d (voc.), lomperd.
long, long; vkw. lonchie.
longtêêreng, longtering; veelal aUeen tééreng.
lonke, lonken.
lont, lont.
loocb/g, znw. loog.
loocbene, loochenen.
loochies/z, logisch; verb. loochiese; comp.
loochieser.

loof/v, bnw. en bw. krachteloos; en loof che
voel, een verdoofd, krachteloos gevoel. Ik è
toch sóón loof chevoel in men ande, ek dènk
tat et fan de warremte komt.

looge > leuge, leugen. Uitdr. (vnl. gebezigd
in het westelijk deel van de stad) en looge
korte, een leugen rechtzetten, logenstraffen.

loogenaar > leugenaar, leugenaar.
1. lööje, bnw. loden, van lood.
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2. lööje, ww. looien.
lookaal, -+ lekaal.
lookemetief/v, locomotief.
lööm,loom.
löön, loon.
lööp, 1. loop. 2. kippenloop, kippenren.
Gaad is keike ovve de kippe in de lóób bènne
ov in et lègok.

lööpe, lopen; het ww. wordt ook gebruikt
voor de tijd die bij een zwangere vrouw ver
loopt tussen de conceptie en de bevalling.
Wa duur tad lang beij vrauw Van Vliet, i, ze 
zeit ta se nauw al méér az neege maande 
lóópt. 

lööpèk, lööprek, loophek voor kleine kinde
ren. 

1. lööper, langwerpig tapijt voor gang, trap
enz.

2. lööper, sleutel die op vele sloten past.
3. lööper, boodschaploper.
lööpie, loopje, voor-de-gek-houderij. Zèg jeij
oev mi mein géén lóópie te neeme, ik bèn géén
kwaajonge va je.

lööps, loops (alleen van honden gezegd).
löör, te-, te ]oor, verloren, zoek. Azzie zóó
mi je spulle omgaat, tan gaa te gróóste èlleft
ter van te lóór.

löörem, in de -, in de lorum; 1. dronken.
Nauw, Jan was chistere ook wéêr flink in de
lóórem, eij was flink kachel.
2. in de war. Ag,jo,je bèn in de lóórem.je è
te klok óóre luije èn je weet chéênééz waar
of te kleepel angt.

loos, znw. loods, schuur, opslagplaats.
loot, loot, uitloper van een plant.
lööt/d (voc.), 1. lood, metaal; 2. lood, ge
wicht van I decagram. Spr. De laaste lóótjiez
weege et swaarst.

loote, loten.
looteling, loteling.
looteng, loting.
lootereij, loterij.
löötjie, et - lègge, et - leije, het loodje
leggen, het slachtoffer zijn. Waar schrêêw ie
zóó vóór, è je et lóótjie wêêr motte leije beij
diej gróóte jonges?

lööve, (niet: loove ), loven, tevreden zijn. Nauw
as tie morrege klaar is, tan motte me et wêêr

lóóve, want sóó vlug is tie niet.
lööze, lozen,
loozemènt, logement.
lor, lor; vkw. lorrechie.
lorrecb/g, lorrig.
lorrejèt, lorgnet.
lorrie, lorrie.
los/z, los; verb. losse; comp. losser.



losse, lossen. 
lossent/d (voc.), los. Keik is, ik kèn bèst 
lossend oover die ballek lóópe. 

lossies/z, losjes. 
lot, lot; vkw. lootjie; mv. loote. 
lotjie, van - getikt, van lotje getikt, niet goed 
wijs. 

lozauwe, loslaten. Jo, auw me los, ek mo fort. 
lozlööpe, meevallen. t Sèl wèl lozlóópe mi tie 
ziekte van em, zóów èrreg is et nied mit em. 

lubbere, lubberen, te ruim zijn. Je mod en 
kleiner boezeroen kóópe, t lubberd êêlegaar 
an je kraach. 

lubberech/g, lubberig. 
lubbes, slap, vormloos stuk vlees. Wad è je 
nauw raar vleez i je ande laate dauwe, t bènne 
allegaar lubbese. 

1. lucht, lucht. Zonder lucht kè je netuurelek
nied aaseme.

2. lucht, geur, stank. Et waz me daar en lucht,
je kon et er nied arde van de stank.

3. lucht, hemel, uitspansel. Keik iz wad en
lucht of ter komd anzètte, da sèl me en wêêr
worre!

luchte, luchten.
luchtech/g, luchtig.
1. luij, znw. mv. lui, mensen.
2. luij, bnw. en bw. lui.
luije, luiden; ovt. luijde; volt. dw. geluijt/d
(voc.).

luijecheit/d (voc.), luiheid.
luijere, luieren.
luijermande, luijermant/d (voc.), luiermand.
luijlak, luilak.
Luijlèkkerlant/d (voc.), Luilekkerland.
luijwammes/z, luiwammes.
luik, luik.
luikies/z, ogen. Keik, eij gaa slaape, eij doe sen
luikiez al dicht.

luis/z, luis.
Juistere, luisteren.
lukke, gelukken.
tukkie, gelukje, meevaller. Dat waz ook maar

en [ukkie, da je der nog beij kon komme !
lul, 1. penis; 2. sul, sukkel.
lulle, kletsen, praten zonder inhoud.
lummel, lummel.
lummelachtech/g, lummelachtig.
lummele, lummelen.
lummelech/g, lummelig.
lurrek, lurk, dot.
lurreke, lurken.
lurreve, mv. lurven; lichaam, Ik sè jauw iz en
pak op ie lurreve geeve. 

lus, lus. 
1. lusse, lussen. Zegsw. t Is te kort om te lusse.

(Spr. en Zegsw. 609). Woordspeling met 2. 
lusse. 

2. lusse, lusten; ott. lus; ovt. luste, volt dw.
geluste.

lust, lust. Die voogel zingt, tat et en lieve lust
is.

lustelöös/z, lusteloos.
luukse,luxe.
luupes/z, luupus/z, lupus.
luur, luier. Zegsw. k Laa me nied in de luure
lègge, ik laat me niet voor de gek houden.

luusievèr, lucifer.
luusievèrzdöösie, lucifersdoosje.
luuters/z, luthers.

M. 

maach/g, maag. 
maachie, maagdenvlies (hymen). 
maachol, mechol, macho!, machochel; dikke, 
vette vrouw. 

maacht/gd (voc.), maagd; vkw. maachie. 
maadeliefie, madelief.Je. 
maager, mager. 
maagerecheit/d (voc.), magerheid. 
1. maaje, znw. mv. maden (enk. zelden ge-
bruikt).

2. maaje, ww. maaien.
maajer, maaier.
maajes/z, mais.
maajesteit/d (voc.), majesteit.
maak, in de -, in de maak, in wording.
1. maake, maken.
2. maake, ze -, simuleren. Da siek weeze van
jauw zèl bèst ovlóópe,je mo se nie sóó maake
om maar tuis te magge bleive.

maaksel, maaksel.
1. maal, maal, portie eten, maaltijd.
2. maal, keer; geen mv. Driemaal twee is sès.
maale, malen.
maaiende, niet goed wijs.
maaleng, in de - neeme, in de maling nemen,
voor de gek houden.

maalie, malie, ijzeren bescherming van een
veter.

maan, maan; kale plek in het haar.
maandach/g, maandag. Wat maandoch, drom
mels! Wat maandag nog an toe, oo zauw dat
nau wêêr komme !

1. maane, znw. mv. manen, nekhaar van een
paard (zelden enk.).

2. maane, ww. manen, schuld opeisen.
maanie, manie, onhebbelijke gewoonte. Wad

en raare maaniej is tat fan jauw, om nauw 
alteid az et bètteid is te wille gaan zinge ! 
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maant/d (voc.), maand. 
maanuiat/d (voc.), maanzaad. 
maar, voegw. en bw. maar; znw. in gêên 
maare, maar doen, geen tegenwerpingen, 
maar gehoorzamen. 

maarel, merel. 
1. maars/z, aars, achterste; ook naars. -
Naars is ws. ontstaan door samentr. van me
aars.

2. maars, maarts; maarse buije, maartse buien.
maart, maart.
maas/z, maas.
maascbappeij, maatschappij.
1. maat, maat, meetwerktuig; mv. maate.
Zegsw. Der bleiv alteit wat an de maat èn de
streikstok ange. ( Spr. en Zegsw. 135).

2. maat, maat, kameraad, iemand met wie
men samen een werk verricht; mv. maats,
maas. 

maatech/g, matig. 
maatjie, maatje, 1 dl. 
maaze, mazen. 
maazele, mazelen. 
macht, macht; vkw. machie. 
machtech/g, 1. machtig, sterk; 2. vet (van 
vlees). Vèt farrekesfieez luz ek niet, tat iz me 
te machtech. 

machtelöös/z, machteloos. 
maffe, maffen, slapen. 
maft"ert, maffer, slaper, slaapkop. 
magge, mogen. Voor vervoeging zie Vorm-
leer, Het Werkwoord. 

maggeneet, magneet, magneet. 
maggezein, magazijn. 
magneet ---+ maggeneet. 
magneeties/z, magnetisch. 
magneetiezêêre, magnetiseren. 
mak, mak, tam. 
makkecheit/d (voc.), makheid. 
makkelek, gemakkelijk. 
makker, makker. 
makkie, en-, iets gemakkelijks, een gemak
kelijk baantje, een gemakkelijke opdracht. 

mal, bnw. en bw. mal, niet goed wijs. 
mallecheit/d (voc.), malheid, dwaasheid, 
onzin. 

mallejan, mallejan. 
mallemoo'le, mallemolen, draaimolen. 
1. malloot', malloot, onbeheerst persoon,
vreemd doend mens. Eej, gèkke malloot,
lóóp ter nie sóó gèk beij.

2. malloot', de dag waarop de boerenmeiden
en -knechts werden uitbetaald en weer op
nieuw ingehuurd. Deze dag werd vroeger in
Gouda met veel drukte en vertoon gevierd,
maar die gewoonte is nu vrijwel verouderd.
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---+ griffemêêrde malloot en róómse malloot. 
mallooterech/g, malloterig, dwaas, uitbundig, 
vreemd. 

mals/z, mals. 
malsecheit/d (voc.), malsheid. 
maltènterech/g, maltentig, pietepeuterig, 
kleinzerig. 

man, man. Mit man èn macht, met alle krach
ten. 

mande > mant/d (voc.), mand. 
1. mangel, amandel (vrucht en tonsil); mv.
mangele. Eij èt chistere zen mangele laate
knippe.

2. mangel, mangel, werktuig om wasgoed plat
te persen.

mangele, ww. mangelen.
mangelpèrs, amandelpers.
manjefiek, magnifiek.
mank,mank.
mankemènt, mankement, gebrek.
mankpööt, mankpoot, iemand die hinkt.
manne, overmannen, beheersen, de baas
kunnen. Jo, kom iz èllepe an die gróóte zak,
ik kèn em allêên nie manne.

mannefaktuure, mannefektuure, manufac
turen.

mannelek, mannelijk.
mannetjiesputter, mannetjesputter, iemand of
iets die ( dat) groot is in zijn soort.

mans/z, bnw. en bw. mans. Die meid iz êêl
wat mans.

mantel, mantel.
mantjie, mandje; maat waarmee appels en
peren op de markt werden verkocht. Men
had êêle mandes, alleve mandes en kwart
mantjies.

manzmoeder, schoonmoeder, moeder van de
man. De samenstellingen met schoon- wer
den niet veel gebruikt om aangetrouwde
familie aan te geven; de verwantschap werd
omschreven, zodat men sprak van me mans
f aader, me vraussuster, men angetraude
dochter enz.

mardach/g, marktdag.
marregeriene, margarine.
marrejenier, marinier.
marreketènster, marketentster.
marremer, marmer.
marremot, marmot. Uitdr. Slaape az en
marremot.

mars,mars.
marsepein, marsepein.
marsjêêre, marcheren.
marskraamer, marskramer; gebr. en vènt tie
mid en kissie mit chêêwonger lóópt. (Spr. en
Zegsw. 441).



Mart, op te-, Markt. 
mart, markt. 
marte, markten, naar de markt gaan. 
martelaar, martelaar. 
marteldereij, martelarij, gemartel; ook mar
telderaasie. 

martele, martelen; trans. Jo, martel tad bêêst 
nie sóó; intr. eij /eit ten êê/e dag al te martele 
van de pein. 

marteling, marteling. 
marzele, schipperen, geven en nemen; ook 
matse, matte. Mi jau kèn ek andele, jeij kèn 
teminste nog wèl iz marzele. - Nauw, neemp 
et nau maar, as et je te duur is, tan zèl ek wèl 
en beetjie matse mi je. - Azze me nauw alle
beij en beetjie matte, dan worre me et saame 
bèst êêns. 

massaa, massa. 
massêêre masseren. 
massenist, machinist. 
massienaal, machinaal. 
mast, mast; vkw. massie. 
matcblas/z, matglas. 
mats, te -, te erg. Eij wil veif chulde voor 
diej auwe jaz èbbe, maar dat iz mein toch te 
mats. 

matse, matte, -+ marzele. 
mattedor, dominosteen, waarop in totaal ze
ven ogen voorkomen, b.v. zes om een, vier 
om drie enz; mv. mattedorre. 

mattedorre, ww. dominospel, waarbij men de 
stenen niet op de gewone wijze laat aan
sluiten, maar zodanig dat men steeds zeven 
vormt met de helft van de steen waarbij men 
aansluit; blank geldt voor een mattedor. 

1. mauw, mouw.
2. mauw, miauw.
mauwe, mauwen, miauwen.
mazzel, gelukje, buitenkansje (vooral in de
handel). Nau, da je maar veel mazzel mag
èbbe vandaag mi je pêêre; ook marze/.

mazzele, marzele, mazzelen, sjacheren.
1. me, pers. vnw. mij, me.
2. me > we, pers. vnw. wij, we.
mechol, -+ maachol.
medallie, medaille.
madam (pej.), madam, vrouw voor wie men
weinig achting heeft.

medêên, meteen, straks.
medèl, model.
mee'deleije, medelijden.
meedelei'jent/d (voc.), medelijdend.
meedeljon, middeljon, medaillon.
meedeseine, medicijnen (meestal alleen mv.).
meej,mee.
meel,meel.

meelech/g, 1. melig, veel meel bevattend; 
vooral van peren en andere vruchten gezegd. 
2. melig, weinig zin in werken hebbend,
vooral ten gevolge van de warmte. k Bèn
vandaach te mee/eg om wa te doen.

mêêne, 1. menen, vermoeden. Ek mêênt, da
tie achter is, maar zeeker weet ek et niet.
2. van plan zijn. Ik mêênde naa je toe te
komme, maar der kwam wêêr wa tusse.
3. in ernst bedoelen wat men zegt. Ek staat
je nied op te warreme, ik mêênt et.

mêênechte, menigte; ook minnechte.
mêêneng, mening.
mêênes/z, meenens, ernst. Doe nau maar
gauw wad ek sècht, t iz mêênes. - t Schein
mit et wêêr wêêr mêênes te worre, mo je diej
lucht is sien.

meenie, menie.
meenieje, meniën.
1. mêêr, znw. meer (waterplas).
2. mêêr, mêêrder, meer (comp. van veel).
1. mêêrdere, znw. meerdere. Je mo je mêêr-
dere geóórzaame.

2. mêêrdere, ww. meerderen (bij het breien).
mêêrdereit/d (voc.), meerderheid, meer dan
de helft.

mêêrderjaarech/g, meerderjarig.
mêêrschuim, meerschuim.
mêêrst(e), mêêst(e), meest(e).
mêêrsteteit/d (voc.), mêêsteteit/d (voc.), bw.
meestentijds.

mêêrvaut/d (voc.), meervoud.
mêês/z, mees.
meester, meester. Deze betiteling werd ge
bruikt voor een (hoofd)onderwijzer, maar
ook voor een sierurzein (chirurgijn), De
laatste Goudse sierurzein - en naar alle
waarschijnlijkheid ook de laatste of een der
laatste in Nederland - was meester Spruyt,
nu reeds lang overleden.

meete, meten.
meeter, meter.
mêêw, meeuw.
meij, mei (de vijfde maand van het jaar).
meije, mijden, vermijden; ovt. meej; volt. dw.
gemeeje.

meil, mijl.
meimere, mijmeren.
meimerdereij, mijmerij; ook meimerderaasie.
1. mein, znw. mijn.
2. mein, pers. vnw. mij. Dat mo je mein doen
azzie durreft. - Dad boek is fan mein.

3. mein, bez. vnw. mijn. Daz mein boek.
meine, mijnen, afmijnen; door mein te roepen,
te kennen geven dat men iets koopt.

meinêêt/d (voc.), meineed.
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meisie, meisje; vkw. van meit/d(voc.). 
1. meit/d (voc.), meid; vkw. meisie; mv. mei
des/z > meide.

2. meit, mijt (spinachtig diertje).
mejooliekaa, majolica (soort geschilderd
aardewerk).

mejMr, majoor.
mekaar, mekander, elkaar, elkander.
mekêêre,mankeren.
mekreel, makreel.
mekroon, maakroon, makron, makaron; mv.
mekroone.

melaariejaa, malaria.
melaas/z, melaats.
mèlde, melden, vermelden.
mèldeng, melding.
meliesie, militie.
meljart/d (voc.), miljard.
meljoen, miljoen.
mèllek, melk.
mèllekboerondeaar, melkboerenhondehaar.
Iron. zegsw. Jeij èd mèllekboerondeaar, t
bènne allegaar èntjies.

mèlleke, melken; ovt. mollek > mèllekte;
volt. dw.gemolleke.

mèllekwèch/g, melkweg.
meloen, meloen.
memMrie, memorie, geheugen. k Kèn niks
mêêr ontauwe, k begint kort fan me""'órie te
warre.

men, m'n; onbetoonde vorm van 2 en 3 mein.
menêêr, mijnheer, meneer.
meneezie, manege (open ruimte aan het
eind van de Fluwelensingel, vroeger in
gebruik bij de officieren van het garnizoen
als openluchtmanege).

meneuvels/z, maneuvers.
mèngsel, mengsel.
menier, manier.
menister, minister.
menuusie, munitie, voorraad kruit en kogels.
meoonie, mahonie.
mèp, mep, klap.
mèppe, meppen, slaan.
meraakel, mirakel, iets bijzonders. t Iz en
meraakel, zóów andeg as tie jonge is.

meraakels/z, bnw. en bw. miraculeus, heel
erg, wonderlijk. t Iz meraakelz wadde de
dokters teugewóórdeg allegaar wèl weete. -
t Iz meraakels sóó goed az jeij ontauwe kèn.

meriene, marine.
mèrrech/g, merg; ook murreft (veroud.).
mèrrek, merk.
1. mèrreke, merken, stempelen; ovt. mèr
rekte; volt. dw.gemèrrekt.

2. mèrreke, bemerken, gewaarworden; ovt.
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morrek; volt. dw.gemorreke. 
mèrrekwaardech/g, merkwaardig. 
mèrrie, merrie. 
mès/z, mes; mv. mèsse. 
meschien, misschien. 
mesien, machine. 
mesjèt, manchet. 
mesjokke, .....,. besjokke; ook wordt het woord 
gebruikt in de bet. niet goed wijs uit goed
gelovigheid. Jaa, ek bèn me daar mesjokke, 
om me dêûr jau vóór de gêk te laaie auwe. 

mèsselaar, metselaar. 
mèssele, metselen. 
Mèssemaakersteech/g, in de -, Messen

makerssteeg. 
mèste, mesten, vruchtbaar maken, vet maken. 
En varreke mèste; ook miste. 

metaal, metaal. 
metoode, methode; mv. metoodes/z. 
metor' > moo'tor, motor. 
metroos/z, matroos. 
meubel, meubel; mv. meubels/z. 
meubelaar', meubilair. 
meubelêêre, meubileren. 
meubelemènt, ameublement. 
meuch/g, meug. Teuge eug èn meuch. - Ieder 
zen meuch. 

meuje (oud), tante. 
meuke, meuken, zachtjes koken. Reist mod 
eigelek meuke om goet te warre. 

meulepaart/d (voc.), molenpaard; scheld
woord voor een heel grote vrouw. 

meut, I. oud wijf. Wad en auwe meut is tie 
tante van jauw. 
2. rommel. Wad en meut èbbe jullie nauw
wêêr oover de vloer gemaakt, oo mod ek tat
nauw opcheruimt kreige?

mevrauw, mevrouw.
mezeem, museum; mv. mezeems/z.
mezeenaa, maizena.
meziek, muziek.
mezuurekaa, mazurka.
middach/g, middech/g, middag.
midde, et, de -, midden. Et midde van de
nacht; dêûr de midde. Zegsw. Je mo te kèrrek
in de midde laate, je moet de redelijkheid
betrachten.

1. middel, middel, methode om een doel te
bereiken.

2. middel, middel, taille.
middelaar, middelaar.
middelbaar, middelbaar.
middeljon, .....,. meedeljon. 
middellein, middellijn. 
middelmaatech/g, middelmatig. 
middelmMt, middemMt, middelmoot. 



middelste, middeste, middelste. 
middepunt, middelpunt. 
miecbie, mietjie, onnozel mens, zowel man 
als vrouw. Je kèn nau wèl perbéére om mein 
vóór Piet Snot te gebruike, maar zóón mie
chie az jeij dènkt, bèn ek nog lang niet. 

miecbiezachtech/g, mietjesachtig, onnozel, 
lummelachtig. 

miejauwe, miauwen. 
mieme, znw. mv. minen, gebaren, gelaats
uitdrukkingen. Jo, maak nie sukke raare 
mieme, de minse dènke nog da je gèk bèn. 

mier,mier. 
miere, ww. mieren, peuteren, knoeien. 
1. mieter (pej.), mieter, lichaam. k Sè je op ie
mieter geeve.

2. mieter, géén -, erg weinig. Das chéén
mieter waart. - naa de-, waardeloos. Góój
da ding nau maar wèg, want tat is tog naa de 
mieter.

1. mietere, trans. ww. gooien; intr. vallen.
Zèg è jeij em van de trap chemieterd ov is tie
der zèllev ofchemietert?

2. mietere, mieteren, plagerig knoeien, rom
melen. Wa si jeij ier de ééle dag ront me één
te mietere,je wóp me naar in de wèch.

miezêêre, misère, ellende, armoede, narigheid.
miezeraabel, miserabel, ellendig, slecht. Wa
foei ek me eige miezeraabel. - Wa si jeij
miezeraabel te knoeje.

miezerech/g, miezerig, naargeestig; regen
achtig.

1. mik, mik, steunpunt, Je mo ter en mikkie
onder zètte, anders fait et om.

2. mik (veroud.), mik, boterham. Sneij men
mikkiez èffe om meej te neeme.

mikke, mikken.
mikmak, mikmak, rommel. Mo je zien, ze
laate de ééle mikmak maar lègge.

milletaar, militair.
milliemeeter (nieuw) < streep, millimeter.
milliesein, milicien.
milt/d (voc.), bnw. en bw. mild.
milt, mw. milt.
miltfuur, miltvuur.
min, bnw. en bw. min, minderwaardig.
minder, minder.
Minderbroedersteech/g, in de -, Minder-
broedersteeg.

1. mindere, ww. minderen.
2. mindere, mw. mindere.
mindereit/d (voc.), minderheid.
mindereman, de-, de lager gesitueerde mens,
de arbeider. Ag, wa sèlle me der van zègge,
de mindereman mo tog alteid et lóótjie leije.

minderjaarech/g, minderjarig.

minderwaardech/g, minderwaardig. 
minke, moeilijk zien door slecht licht of door 
een gebrek aan de ogen; met half toege
knepen ogen kijken. Zi tog nie sóó te minke 
oover de krant, steek tan liever et licht op. 

minnecheit/d (voc.), minheid. 
minnechte, -+ méénechte. 
minnestêêrie, ministerie. 
minnezêêre, verminderen, besparen. Me zèlle 
wat motte gaan minnezéére, nauw alles sóó 
duur wort. 

mins/z, 1. de-, mens (in algemene zin). 
2. et -, minachtend of medelijdend ge
bruikt voor een vrouw. Wat is ta fóór en
mins, taar kè je niks meej beginne. - Et
arreme minz èd ook al wat te verduure geat in
der leeve.

minselek, menselijk.
minste, minste; de - weeze, toegeven.
mis/z,mis.
misandele, mishandelen.
misfaalt, mestvaalt.
miskraam, missie, miskraam.
mispel, mispel. Uitdr. zóó rot az en mispel.
misse, missen.
missègge, miszeggen; ovt. misseej; volt. dw.
misseit. Wat misseej ek taar nauw an? -
Daar è je niks an misseit.

misselek, misselijk.
missepraat, wartaal, het ijlen van een zieke.
t Chaa slècht mit Fan Buure, eij begind aller
leij missepraat te doen.

missie, -+ miskraam.
1. mist, -+ mèst.
2. mist, mist, nevel.
1. miste,-+ mèste.
2. miste, misten, nevelachtig zijn.
mistech/g, misterech/g, mistig.
mit,met.
mizbaar, misbaar.
mizdaat/d (voc.), misdaad.
moddeke, monneke, knoeien, morsen. Das
chéén vrau vóór der uisauwe, mo je zien, oo
ze ooveral meej staa te moddeke, der wast sie
sóó góór az en vaadoek.

modder, modder.
moddere, modderen, knoeien, morsen. Zit
nie sóó te moddere mi je eete.

moe, moeder. Andere aanspreekvormen:
moeder, moes, moesie,poe.

moedech/g, moedig.
moeder, moeder. -+ moe.
1. moedere, bemoederen, moeder over iemand
spelen.

2. moedere, nevenvorm van moddere, maar
dan met gemoedelijker bedoeling.
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moederskant, van -, van moederszijde. Eij 
iz noch Jemie/ie va me van moederskant. 

moedervlèk, moedervlek. 
moederzielallêên, moederziel alleen. 
moej, bnw. en bw. moe. 
moeje, I. moeien, last veroorzaken. Ek moej 
tie vènt maar liever niet, ek vertraut em niet. 
2. zich met iemand bemoeien. Ek sau me nau
maar nie mit em moeje, eij doet et liever zèl
/ef 

moejecheit/d (voc.), moeheid. 
moejelek, moeilijk; ookgemoejelek. 
moejte, moeite. 
1. moer, moer, moederschroef.
2. moer, moeder van een dier en - pej. - ook

van een mens.
3. moer, naa zen-, bedorven, verloren, stuk.
Zóó die stoel iz ook naa zen moer,je kèn der
gêênéêz mêêr op sitte.

moeras/z, moeras. 
moerassech/g, moerassig. 
moere, moeren, stuk maken. Zóó, è je je 
broek wêêr gemoert, oo mod ek em nauw 
wêêr êêl kreige? 

moerebeij, moerbei. 
moes/z, moes, f ijngemaakt voedsel, vooral 
van vruchten, b.v. appelemoes. 

1. moessie, -,. moe.
2. moessie, mouche.
moet, moet, vlek (gevolg van een ruwe aan
raking). Mo je is keike, en êê/e moet in de 
kast waar je je stoel der teuge an gezèt èt. 

moetwil, moedwil. 
moetwillech/g, moedwillig. 
moezelien, mousseline. 
mof,mof. 
1. moffele, moffelen, wegmoffelen.
2. moffele, moffelen, opnieuw lakken.
mokke, mokken.
mokkel (veroud.), mokkel, knappe jonge
vrouw.

mol,mol.
molle, I. mollen, vernielen. Zèg, mol jeij nau
me gereeschop niet. 
2. vermoorden, dood maken. k Sau die kat
maar molle, die wor tog nie mêêr beeter.

mollech/g, mollig. 
mollem, molm. 
molton, molton. 
mombakkes/z, mombakkes ;mv. mombakkese; 
ook bombakkes. 

mompele, mompelen. 
mondech/g, mondig. 
mondelings/z, mondeling. Eij mo nog en mon
delingz iksaame doen. 

monnek, monnik. 
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monneke, ww. -+ moddeke. 
monnekewèrrek, monnikenwerk; doelloos, 
overbodig werk. 

monnemènt, monument. 
monnepoolie (nieuw), monopolie; bedrieglijk 
Iniddel om eigen zin door te drijven. Jo, 
gebruik nau gêên monnepoolie om te winne. 

monster, monster. 
monsterachtech/g, monsterachtig, afschuwe-
lijk; zeer gemeen. 

monstuk, mondstuk. 
mont/d (voc.), mond. 
montjiezmaat, mondjesmaat; I. niet meer dan 
noodzakelijk, precies afgepast. Nau, t is 
taar ook schraalans, al/ez is taar montjiez
maat. 2. langzamerhand, met kleine beetjes 
tegelijk. Jo mod en zieke mi montjiezmaat 
wêêr an et eete zien te kreige. 

moobelezaasie, mobilisatie. 
moode, mode. 
moodèrren, modem; vnl. godsdienstige rich-
ting (veroud.) > vreijzinnech/g. 

moodiste, modiste. 
moogelek, mogelijk. 
moogenteit/d (voc.), mogendheid. 
mööj, mooi. 
mööjecheit/d (voc.), mooiheid. 
mööjs/z, moois. 
mooie, molen. 
moolenaar, molenaar. 
moolestêên, molensteen. Zegsw. Eij kèn niks 
/aate lègge as ch/oejend eizer èn moo/estêêne. 
(Spr.enZegsw. 125). 

Moolewurref, in de -, op te -, Molenwerf; 
ook Moolewèrref 

möörde, moorden. 
möördenaar, moordenaar. 
mööres/z, mores, manieren; iemant móéJrez 
/êêre. 

Möörse deik, op te-, Moordrechtse dijk; nu 
Schielands Hoge Zeedijk. 

Möörse Tiendewèch/g, in de-, Moordrechtse 
Tiendeweg. 

Möörse Verlaat, op et-, Moordrechtse Ver-
laat. 

Möört, Moordrecht. 
möört/d (voc.), moord. 
möörtkuil, moordkuil. Zegsw. Je mo fa je art 
chêên móórtkuil maake. 

moot, mööt, moot; vkw. mootjie, móótjie. 
mootor, -,. metor'. 
mop,mop. 
mopperaar, mopperaar. 
moppere, mopperen. 
mopperech/g, mopperig. 
morregaavent/d (voc.), morgenavond. 



morrege, morgen (ochtend en volgende dag). 
morregegebèt/d (voc.), morgengebed. 
morregemiddecb/g, morgenmiddag. 
morregocbent/d (voc.), morgenochtend. 
morrele, morrelen. 
morremel < murremel, mormel. 
morse, morsen. 
morzdOOt/d (voc.), morsdood. 
1. mos, mos (plant).
2. mos/z, mus; mv. mosse.
mossel, mossel; mv. mossele.
mostert/d (voc.), mosterd.
1. mot, mot (insekt).
2. mot, dwang, het moeten; meestal alleen
vkw. motjie met de bet. gedwongen huwelijk
wegens zwangerschap.

motte, moeten; ovt. enk. mos; ovt. mv. mozze,
volt. dw. gemotte. Zegsw. Motte iz bedwang
èn schrêêwe is kinderegezang. (Spr. en
Zegsw. 638).

mottecb/g, mottig, pokdalig.
mucb/g, mug.
muf,muf.
muffecb/g, muffig.
muggezifte,muggeziften.
muggeziftereij, muggezifterij; ook mugge
zifteraasie.

1. muil, muil, bek.
2. muil (veroud.), muil, pantoffel zonder
contrefort.

Muilepé)art, in de-, Muilenpoort.
muis/z, muis.
muisies/z, muisjes, gesuikerde anijszaadjes,
als traktatie op beschuit gegeten na een be
valling.

muizenèste, muizenissen. Aal chêên muize-
nèste in je óóft.

mul,mul.
mullecbeit/d (voc.), mulheid.
munstuk, muntstuk.
munt,munt.
munte, munten, bedoelen. Zèg, è je t op mein
gemunt? bedoel je mij?

muntenêêre, mainteneren, een maintenee (bij
zit) onderhouden, bekostigen. Door de
klankovereenkomst met munte kreeg het
woord ook in ruimere zin de betekenis be
kostigen b.v. Ik kèn gêên paard èn reituig
auwe, daz me te duur, da kèn ek nie munte
neêre.

murref/v, murw.
murreft, --.. mèrrech.
murremel, -->- morremel.
murremele, murmelen.
murremerêêre, murmureren.
mus, muts; vkw. mussie.

muskes/z, muskus. 
mut/d (voc.), mud. Uitdr. zóó vol az mut, 
stampvol. 

muur, muur, wand. 
muurt, muur (plant). 
muuziekaal, muzikaal. 
muziekant, muzikant. 

N, 

naa, naaw, naar. Naaw uis, naar huis. 
naabestaande, nabestaande. 
naadat, naadadde, naadatte, nadat. Voor de 
verlengde vormen zie Vormleer: Het 
Voegwoord. 

naa'dêêl, nadeel. 
naadêê'lecb/g, nadelig. 
naademiddecb/g, de-, namiddag. 
naadènke, nadenken. Daz naadènkez waart, 
dat is het overdenken waard. 

naaderant, naderhand. 
naadruk, nadruk. 
naaf/v, naaf; syn. tuit. 
naageböörte, nageboorte. 
naagel, nagel. 
naageslacbt, nageslacht. 
naajaar, najaar. 
naaje, naaien. 
Naajerstraat, op te -, Naaierstraat; -->-

Groentemart. 
naajster, naaister. 
naakent/d (voc.), naakt. 
naakommeling, nakomeling. 
naakommertie, nakomertje, jongste kind dat 
veel in jaren verschilt met het voorlaatste. 

naalaate, 1. nalaten, verzuimen; 2. erflaten. 
naalaatescbop, nalatenschap. 
naaleeve,naleven. 
naalt/d (voc.), naald; mv. naaldes/z > naaide. 
naam,naam. 
naar, bnw. en bw. naar, ziek, onprettig. 
naarecbeit/d (voc.), naarheid. 
naars/z, -->- maars. 
naasie, natie; mv. naasies. 
naasiejenaal, naasiejoonaal, nationaal; comp. 
naasiejenaalder, naasiejoonaalder. 

naast, naast; syn. nèffe. 
naaste, naaste, medemens. 
naat/d (voc.), naad; mv. naaje. 
naavel, navel. 
naavenant, navenant. 
naazitte, nazitten, achternazitten; syn. achter
naazitte. 

nacbforst, nachtvorst. 
nacbschuit, nachtschuit. Naa Gause kèrremes 
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chaane me de nachschuit in, na Goudse 
kermis (± 1 augustus) gaan de dagen weer 
korten. 

nacht, nacht; vkw. nachie. 
nachtegaal, nachtegaal. 
narre, narren, plagen, treiteren. 
narrech/g, narrig. 
nat, nat; comp. natter en natterder. 
natals/z, nathals, iemand die veel drinkt (niet 
alleen in ongunstige bet.). 

nattech/g, natterech/g, nattig. 
nattecheit/d (voc.), nattigheid. Zegsw. Eij 
voel nattecheit, hij begrijpt dat men hem 
door heeft. 

naukêûrech/g, nauwkeurig. 
naut, nauw, nauw. 
nau(w), 1. bw. nu, op dit ogenblik; 2. tw. nu, 
nou. 

neederech/g, nederig. 
neef/v, neef; mv. neefs/vz en neeve. 
neege, negen. 
neegede, negende; andere vormen neegende, 
neegenste. 

neegentech/g, negentig; de oude vorm, nog 
door oude mensen gebezigd, is tneegentech. 

neegenteger, negentiger; iemand van ca. 90 
jaar. 

neegellöch/g, negenoog, kwaadaardige steen
puist. 

neeger, neger. 
neegereij, negorij, klein achtergebleven dorp 
of vlek. 

neegerin, negerin. 
neej, neen; andere vormen nêênek, nêênekt. 
neeme, nemen. 
neep,neep. 
nêêr,neer. 
nêêreng, nering, handel, verdienste. Spr. De 
têêreng naa de nêêreng zètte, de uitgaven 
naar de inkomsten regelen. 

nêêrsJachtech/g, neerslachtig. 
neet, neet, ei van een luis. 
neeteldoek, neteldoek. 
neetMr, neetoor, chagrijnig mens. 
neeveJ, nevel; syn. damp. Keik iz wad en damp 
laar op kom sètte. 

nèffe, der -, ernaast; nèjfenan, naastaan. 
nèffes/z, nevens. 
negoosie, negotie. Zegsw. t lz en drukke ne
goosie, maar en slappe on/angst, veel drukte 
maar weinig verdienste. 

neidech/g, nijdig. 
neidecheit/d (voc.), nijdigheid. 
neijnaageJ, nijdnagel. 
neilpaart/d (voc.), nijlpaard. 
neiptang, nijptang. 
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neit/d (voc.), nijd. 
nèk,nek. 
nèkke, ww. nekken. 
nèp (nieuw), nep, bedriegerij, voor-de-gek
houderij. 

nèppe (nieuw), neppen, voor de gek houden, 
bedotten. 

nèrref/v, nerf. 
nèssiesstööre, nestjes storen, nestjes uithalen. 
Zegsw. Wat weet nauw en eezel van nèssies• 
stóóre. ( Spr. en Zegsw. 235 en 236). 

nèst, nest; vkw. nèssie. 
nèste, in de - zitte, in de nesten zitten, in 
moeilijkheden verkeren; in de war zijn. -,. 
penaarie. 

nèstele, nestelen. 
nèsterech/g, nesterig, nietig; kleinzielig. 
nèstereij, nesterij, nietigheid, kleinigheid. 
1. nèt, znw. net.
2. nèt, bnw. en bw. net, precies.
netêêre, noteren.
netiesie, notitie.
nètjies/z, bw. netjes.
nèttecheit/d (voc.), netheid.
netuur, natuur.
netuureJek, natuurlijk.
neurieje, neuriën.
neus/z, neus. En aute neus, -,. aute.
1. nent, noot, noot. Uitdr. zóó zoet az en neut.
2. neut, neutjie, neut(je), borreltje.
neuze,ww.neuzen.
nevèmber, november.
nicht, nicht; vkw. nichie (ook tegen vol
wassenen gebezigd).

nie, niet, niet. Andere vormen: niedes/z,
nietes/z.

niemant/d (voc.), niemand.
nier, nier.
nietech/g, nietig.
niewchie, nieuwtje; oudere vorm nuuwchie.
nieze, niezen. -,. genieze en knieze.
nikkel, nikkel.
nikker, nikker, neger. Uitdr. zóó zwart az en
nikker.

niks, niets.
nippertie, nippertje.
1. noch/g, nog.
2. noch/g, noch. -,. 1. o/(veroud.).
noeme, noemen.
noemezwaart/d (voc.), noemenswaard.
noga), nogal.
nok,nok.
nommer, nummer.
nommeraalder, nummerhaler (veroud.).
Iemand die in militaire dienst moest, kon
zich door een ander laten vervangen. Nam



die ander alle militaire verplichtingen over, 
dan heette hij rampelezant, remplaçant; 
een nommeraalder nam alleen de eerste 
diensttijd over en was dus niet aansprakelijk 
voor latere opkomst. De hele plaatsver
vanging is nu al lang afgeschaft. 

nommere, nummeren. 
nommeroo, nummeroo, numero. 
non, non; vkw. nonnechie. 
Nonnewaater, op et-, Nonnenwater. 
Noobelstraat, in de-, Nobelstraat. 
nöodech/g, nodig. 
noogaa, noga. 
nööj, eenz.aam, ongezellig. Wad en noój leeve 
è tie man, zoo zonder vrauw of femielie diej 
naar em omkeikt. 

nööjt, nooit. Uitdr. noojt ofte nimmer. 
nöörde, noorden. 
nöördelek, noordelijk. 
nöördelicht, noorderlicht. 
nöördezon, noorderzon. 
Nöörman, Noorman. 
nöörpool, noordpool. 
nöörs, ten noorden. Amsterdam lèg noors fan 
Gaudaa. 

Nöörs, Noors, uit Noorwegen. Aut komd ier 
veu/ mit Noorse bóote. 

nöört/d (voc.), noord. 
nMsaak,noodzaak. 
nMsaakelek, noodzakelijk. 
nMt/d (voc.), nood. Zegsw. Pocherz èbbe 
gêên broot, klaagerz èbbe gêên noot. ( Spr. en 
Zegsw. 442). 

noot, --,. I. neut. In de betekenis muzieknoot 
wordt nooit het woord neut gebezigd. 

nootaares/z, notaris. 
nootemeskaat, nootmuskaat; muskaatnoot. 
nooterapsie, muskaatraspje. 
nop, nop; vkw. noppie; in zen noppies, in z'n 
schik. 

nor, de-, gevangenis. 
normaal, normaal. 
nors/z, nors; verb. norse. 
nuchter, 1. nuchter. 2. onnozel. Jo, wa doe jeif 
nuchter, t /eikend wèl ovvie gêên tien kèn 
tèlle. 

nuchtere, nuchter, niet dronken. Zegsw. 
Laane me nauw êêrst en goeje ofspraak maa
ke, me bènne nau nog nuchtere. 

nuf,nuf. 
nuffech/g, nufferech/g, nuffig. 
nuk,nuk. 
nukkech/g, nukkerech/g, nukkig. 
nul, nul. 
nummeroo, --,. nommeroo. 
nurreges/z, nergens. 

nut,nut. 
nuttech/g, nuttig. 
nuttelöös/z, nutteloos. 
nuuschierech/g, nieuwsgierig; nuuschiereg Aa
chie, nieuwsgierig Aagje. 

Nuusteech/g, in de -, Nieuwsteeg. --,. Se/-
daatesteech. 

nuuw, nieuw. 
nuuwchie, --,. niewchie. 
Nuuwe Aave, op te-, Nieuwe Haven. 
nuuwecheit/d (voc.), nieuwigheid, nieuwheid. 
Oo, doe jeif ook al an die /aaste nuuwecheit 
meej? - An die jaz mo je nog wènne, das te 
nuuwecheit. 

nuuwe duim, nieuwe duim, centimeter. --,. 
duim. 

nuuwejaar, nieuwjaar. 
nuuweling, nieweling, nieuweling. 
Nuuwerkèrrek > Niewerkèrrek, Nieuwer-

kerk. 
nuuwerwèrs/z, nuuwerwès/z, nieuwerwets. 
nuuws, niews, nieuws. 

obbakke, opbakken. 
obbel, hobbel. 

0. 

obbelachtech/g, hobbelachtig, hobbelig. 
obbele, hobbelen. 
obbelech/g, hobbelig. 
obbezak,hobbezak. 
obbezakkerech/g, hobbezakkig, hobbezakke
rig. 

obbosse, wegsturen. Nau, me zèlle jau maar

obbosse,jeif stallfi in de wèch. 
1. obbreeke, oprispen. Die viz breek me den
êêle dag op.

2. obbreeke, kwade gevolgen hebben. Diej
ondeugende streeke zèlle je nog wèl iz ob
breeke, lêêleken snotaap.

1. obbrènge, door hoesten opbrengen. Mi men
/aaste verkauwenteit èb ek toch sooveul op
chebrocht.

2. obbrènge, grootbrengen. Je perbêêr tog
allegaar je kindere zoo goed moogelek op te
brènge, nie waar?

obbrèngst, opbrengst.
obdaage, opdagen, verschijnen. Jan kwam en
uur te laat paz obdaage.

obdiepe, opdiepen, te voorschijn brengen.
obdirreke, opdirken, opschikken.
1. obdoen, voordoen, opdoen, verschijnen.
Der zèl zen eige bèst en goeje geleegenecheit
obdoen.

2. obdoen, de tafel voor het eten gereedmaken.
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Moederzèl derèk te taafel obdoen. 
obdonder, opdonder, opstopper, vuistslag. 
obdondere, opdonderen. 
obdraaje, opdraaien. 
ochent/d (voc.), ochtend. 
oef/v, hoef. 
oefenaar, oefenaar; iemand van meestal zeer 
streng orthodox protestantsen huize die 
godsdienstoefeningen leidt, zonder predi
kant te zijn. 

oefene, oefenen. 
oefening, oefening. 
oefsmeejereij, hoefsmederij. 
Oefsteech/g, in de-, Hoefsteeg. 
oek,hoek. 
oelang, oolang, hoelang. 
oenêêr, wanneer. 
oepel, hoepel. 
oepele, hoepelen. 
oepelepoep, flauwekul, waardeloze dingen. 
Ach, ta cheklès fan jauw iz niks waart, t iz 
allegaar maar oepelepoep. - Doch ie somz 
da ta spul nog wat waart was? t Iz maar 
oepelepoep,gêên minz wil et èbbe. 

oer, hoer. Uitdr. en oer az en paart, een hoer 
van de ergste soort. 

oeraa, hoera. 
oerdereij, hoererij. 
oere, ww. hoeren, hoererij bedrijven. 
1. oerejong, hoerenjong; kind uit hoererij ge
boren.

2. oerejong, de korte paal die bovenop een
ingeheide paal wordt gezet, om die tot een
bepaalde diepte onder het maaiveld te heien.

oerelööper(t), hoerenloper.
oeruis/z, hoerenhuis.
oest, den -, hoest. A k ferkauwe bèn, è k
alteit sóón last fan den oest.

oeste, hoesten.
oester, oester.
oet/d (voc.), hoed; mv. oedes/z > oede.
oeve, ww. hoeven, behoeven. Azzie ziek bèn
oevie niet naa school.

oeveizer, hoefijzer.
oever, oever, syn. kant, waaterkant.
oevèr, hoever.
oewèl, oowèl, hoewel.
oezbuij, hoestbui.
oezeej, hoezee.
1. of (veroud.), noch. Eij geef taal of teeken;
eij geev om Got of chebot. Het gebruik van
dit of is al vrij vroeg verouderd; later werd
het meestal aangevuld met gêên: eij geev om
gêên Got of chebot.

2. of/v, voegw. of. Als nevenschikkend voegw.
alleen deze vorm; het onderschikkend
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voegw. wordt ovve bij een meervoudig on
derwerp. 

3. of/v, znw. hof; vkw. offie.
ofankelek, afhankelijk.
ofcbaan, afgaan, ontlasting hebben.
ofchescheije, afgescheiden; gereformeerde
richting.

ofchescheijene, afgescheidene, lid van de af
gescheiden gereformeerde kerk.

ofchesturreve, afgestorven (door overlijden
van de bloedverwant).

ofchetrokke, afgetrokken, ziekelijk. Wa sie
jeij der ofchetrokke uit, è je somz wat onder
je leeje?

ofchoodereij, afgoderij.
ofchot/d (voc.), afgod; mv. ofchoode.
ofchozbêêlt/d (voc.), afgodsbeeld.
ofchreiselek, afgrijselijk.
ofchront/d (voc.), afgrond.
ofchruuwelek, gruwelijk; contaminatie van
gruuwelek en ofschuuwelek.

ofchunst, afgunst, jaloezie.
offal, afval.
offer, offer.
offere, offeren.
offesier, of sier, officier.
offie, hofje, om een binnenplein gelegen kleine
huisjes (meestal het eigendom van een of
andere liefdadigheidsinstelling}, die door
bejaarde vrouwen worden bewoond.

otkeike, afkijken, spieken.
otkènne, afkunnen, aankunnen. Mo k ie èlle
pe, of kè je t al/êên of?

otkomst, afkomst, afstamming. Eigelek is tie
noch/an boereofkomst.

otkomstech/g, afkomstig. Zeij iz uit Amster-
dam ofkomstech.

otkorte, afkorten, afbetalen. Ook - inkorte.
ofpeigere (nieuw), het slecht hebben. Me
peigere et ier of/an de kauw.

ofpingele, afpingelen, afdingen.
ofpoejere, afpoeieren, afwijzen.
ofschafte, afschaffen.
ofschafter (veroud.), afschaffer, geheelont
houder.

ofscheepe, afschepen, met een kluitje in 't
riet sturen.

ofschrapsel, afschrapsel. Uitdr. Ofschrapse/
van den duuvel zen staart, de meest minder
waardige mensensoort.

ofschuive, afschuiven, betalen.
ofschuuw, afschuw.
ofschuuwelek, afschuwelijk.
ofsètte, afzetten.
ofsètter, afzetter.
ofsien, 1. afzien, afkijken. Nau, ek kèn der al



da chèlt nied an ofsien. 
2. opgeven. Ik siet er gêên ei/ in, k siet er 
maar van of

of sM, ongeveer. Oow aut of tie is? En jaar ov
dèrteg of sóó.

ofstant/d (voc.), afstand.
ofstèl, afstel. Spr. Van uistèl komd ofstèl.
ofswaaje, afzwaaien, ontslagen worden uit de
militaire dienst.

oftans/z, aftands.
oftèlle, aftellen, bij een kinderspel door tel-
len bepalen wie hem moet zijn.

oftèlvèrsie, aftelrijmpje.
oftuige, aftuigen, een pak slaag geven.
ok,hok.
okke, ww. hokken, in concubinaat leven.
okkerech/g, hokkerig; benauwd, met kleine
ruimten.

okkeriene, ocarina (vroeger veel bespeeld
soort fluit).

okkernoot, okkernoot.
oksel, oksel.
oktoober, oktober.
1. ol, mw. hol; achterste (pej.).
2. ol, bnw. en bw. hol.
olderdebolder, holderdebolder, alles dooreen,
in haast.

Ollander, Hollander. Zegsw. Daz en schèmp 
op ten Ollander; dit wordt gezegd om een
bepaald persoon te treffen. Ag, je è Jan die 
minse, diej allez beeter weete. - Das seeker 
en schèmp op ten O1/ander, je bedoel seeker 
zein?(Spr. enZegsw. 708).

Ollans/z, Hollands, Nederlands. Daz O/lans, 
dat is duidelijk, dat kan niet worden mis
verstaan. (Spr. enZegsw. 709).

olie, ww. hollen.
ollecheit/d (voc.), holheid.
ollechie, holletje; et - van de nacht, midden
in de nacht, in het holst van de nacht.

ollekoof/v, alkoof.
olte, holte.
1. om, mw. hom.
2. om, voorz. en bw. om; em om èbbe, dron

ken zijn.
om'aal, omhaal, omslag. Wad en omaal van

wóórde gebruik jeij.
omdat, omdadde, omdatte, omdat.
om ènde beij, ten naaste bij, ongeveer.
omgang, omgang.
omgeeveng, omgeving.
omgööje, 1. omgooien; 2. een miskraam
krijgen. Oo gaat et mi frau Willemse, ze mos
tog deuzer daage bevalle? - Das mischegaan,
ze èt et omgegóójt.

ommel, hommel.

ommeles/z, hommeles, onenigheid. 
ommers/z, immers. 
ommezien, ommezien, moment, zeer kort 
ogenblik. 

omp,homp. 
omroeper, omroeper, iemand die op de hoe
ken van de straten, na op een bekken geslagen 
te hebben, bepaalde mededelingen deed. Dit 
gebruik komt niet meer voor. De moderne 
techniek bedient zich van een geluidswagen. 

omschikke, opzij schikken om ruimte te ma
ken voor een ander. Zèch, schik iz en èntiie 
om, dan kom ek beij je zitte. 

omslachtech/g, omslachtig. 
omslagdoek, omslagdoek. 
omstandecheit/d (voc.), omstandigheid. k

Weet nied ov ek wèl komt, tad angt fan de 
omstandecheede of 

omtrèk, omtrek. 
omvaame, omvamen, omvatten. Minz, wa bè 

jeij dik cheworre, ik kèn je bekant nie mêêr 
omvaame! 

omvang, omvang. 
omvèr, omver, ondersteboven. 
omzèt, omzet. 
onbeauwe, onbehouwen. 
onbêêrech/g, brommerig. Wa bè jeij onbêê

rech; je bèn zeeker mi je verkêêrde bêên ui 
bèt chestapt. 

onbekrabbelt/d (voc.), niet rijk. Meestal ge
bruikt met ontkenning, dus als litotes. 
nied -; eij zit er nied onbekrabbeld beij, hij 
zit er warmpjes bij. 

onbekwaam, 1. onbekwaam; 2. dronken. 
onbenullech/g, onbenullig, onnozel. 
onbeollepe, onbeholpen, stuntelig. 
onbeschoft, onbeschoft. 
onbesprooke, onbesproken. Die vènt èd be

slist en onbesprooke gedrach; je kèn niks op 
sein anmèrreke. 

onbesturreve, - weebenaar, weedewe, onbe-
storven weduwnaar, weduwe. 

onbesuist/zd (voc.), onbesuisd. 
onbillek, onbillijk, onrechtvaardig. 
onbreeke,ontbreken. 
ondaan, ontdaan, ontsteld. 
ondèkke,ontdekken. 
onder, onder; na de voorz. van en naar:

ondere. 
onderan, onderaan. 
onderandele, onderhandelen. 
onderandere, onder andere. 
onderant, onderhand, intussen, terwijl. 
onderauwe, onderhouden. 
onderdaan, onderdaan. 
onderdaanech/g,onderdanig. 
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ondergang,ondergang. 
ondergoet/d (voc.), ondergoed. 
onderkomme, onderkomen. 
onderkruipe, onderkruipen. 
onderkruiper(t), onderkruiper, werkwillige 
bij een staking. 

onderlaach/g, onderlaag (in bedstee of ledi
kant). 

onderlaast, laatst, onlangs; ook onderlèst. 
onderlècht/gd (voc.), onderlegd, onderwezen. 
Onzen doomeneej is choed in de Schrift onder
lècht. 

onderlings/z, onderling. Me èbbe dat onder-
lings chereegelt. 

ondermeine, ondermijnen. 
onderonsie, onderonsje. 
onderrèchte, onderrichten, wegwijs maken. 
onderscheije, onderscheiden. 
onderscheit/d (voc.), onderscheid. 
onderspit, onderspit. Jaa, nau bè je bóoz om
dadde me et onderspit èbbe motte dèlleve. 

onderstaan, der naa -, navraag doen. inlich
tingen inwinnen. Zoo, kon jeij gistere nie 
komme, omda je ziek was! Nauw ek sèl der 
beij je vaader naaw onderstaan. 

1. onderste, honderdste.
2. onderste, onderste. Uitdr. al kom te onder-

ste stéén boove, wat er ook gebeurt.
ondert/d (voc.), honderd.
ondertusse, ondertussen, intussen.
ondervinde, ondervinden.
ondervindeng, ondervinding.
onderweil, onderwijl.
onderwèrrep < onderwurrep, onderwerp.
onderzoek, onderzoek.
onderzoeke, onderzoeken.
ondeugent/d (voc.), ondeugend.
ondööje, ontdooien.
onèbbelek, onhebbelijk.
onècht, niet echt; en onècht kint, een onwet-
tig kind.

onfange, ontvangen.
onfangst, ontvangst.
ongans/z, ongans, ziek door te veel eten. Ek è
me ongans chegeete an diej èijere mi Paase.

ongedierte, ongedierte.
ongeduurech/g,ongedurig.
ongeluk, ongeluk.
onger, honger.
ongerech/g, hongerig.
ongeriggelêêrt/d (voc.), ongeregeld goed, niet
tot de gewone collectie behorend. Zèch,
frau, kèn ek ie nau nied iz en ongerigge
léérde lap ferkoope voor en pak? Voor en
prikkie kè je em van me kreige.

ongersnööt/d (voc.), hongersnood.
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ongesjenêêrt/d (voc.), ongegeneerd, onbe
schoft. 

ongestèlt/d (voc.), ongesteld, menstruerend. 
Ik kèn nau nie mee gaan zwèmme, ik bèn 
ongestèlt. - Nau zèl ek fandaag de bóone 
maar nied in t saut lègge, want ek bèn nau nèt 
ongestèlt. 

ongevêêr, ongeveer, circa. 
onguur, onguur, afschrikwekkend. Wad en 
onguur bakkez è tie vènt ! 

ouk, honk. Spr. Azze de katte van onk bènne, 
dan danse de muize. 

onkies/z, onkies, onnet, onfatsoenlijk. 
onkoste, onkosten; alleen mv. 
onkruit/d (voc.), onkruid. Onkruit fergaa niet. 
onmiddellek, onmiddellijk. dadelijk, 
onmin, onmin, ruzie, vijandschap. Me leeve 
al lang in onmin mi te Jemie/ie van me mans
kant. 

onmins/z, onmens, wreed mens. 
onneuze, vals spelen (vooral bij gezelschap
spelen. 

onniebus/z (veroud.), omnibus. 
onnöözel, onnozel, dom, onschuldig. Daar

kèn dat onnoozele kint tog niks an doen? 
onnöözelecheit/d (voc.), onnozelheid. 
onpasselek, onpasselijk, misselijk. 
onraat/d (voc.), onraad. 
1. ons/z, bez. vnw. ons. De vorm ons wordt
ook wel in 't mv. gebruikt. Me voelde ons
foete niet fan de kauw.

2. ons/z, mw. ons, hectogram.
3. ons/z, bnw. en bw. honds.
onsach/g, ontzag. De kindere van rèchte
woordeg èbbe géén onsag méér voór der
auwers.

onsachelek, ontzaglijk, heel erg.
onsègge, ontzeggen.
onsèttent/d (voc.), ontzettend.
onsien, ontzien.
onslaan, ontslaan.
onslach/g, ontslag.
onsluiteng, ontsluiting.
onsnappe, ontsnappen.
onsteekeng, ontsteking. Keez èd en onsteeking
an zen linker óóch.

ont/d (voc.), hond.
ontaal onthaal.
ontaart/d (voc.), ontaard.
ontant/d (voc.), onthand; - sitte, onthand
zitten, in verlegenheid zitten. Buuvrauw è je
nied en beetjie koffie vóó me te !één, k sit
nau nèt ontant, men booschoppe motte noch
komme.

ontauwe onthouden.
ontcheeve, ontgeven, niet zeker zijn, Jaa, of



tie nau fêêrteg ov êênevêêrteg is, tat wil ek me 
ontcheeve, maar zóó in die slinger van leef 
teit is tie wèl. 

ontchèlde, ontgelden, slachtoffer zijn. 
onteij, ontij. Alleen in: beij nacht èn onteij. 
ontfèrreme, ontfermen. 
ontiech/g, vies, onzindelijk. Zèg, jonges, mi 

tiej ontiege vènt magge jullie nie mêêr meej
gaan, óór. 

ontlaate, zachter worden, dooien. De grond 
begind al te ontlaate. 

ontlasteng, ontlasting, stoelgang. 
on(t)streije, tegenspreken, ontkennen. Jaa, 

nauw jeij et sóó zeeker zèch te weete, wil ik et 
je nied ontstreije, maar ik doch tat et sóó was. 

ontuicht, ontuig, gespuis; betekent vrijwel 
hetzelfde als --> tuicht. 

onverschillech/g, onverschillig. 
onvertooge, onvertogen, onbehoorlijk. Ek 

begreipt et niet, waar die zen eige zóó druk 
om maakt, ik èt chèèn onvertooge wóórt 
chezeît. 

onwêêr, onweer. 
onwêêre, onweren, donderen. 
onzdaage,hondsdagen. 
onze Lieve Eêr(tie), onze Lieve Heer. 
onze lieve êêrzbêêsie, onze lieveheersbeestje. 
onze lieve êêrzööchies/z, ereprijs. 
Onze Vaader, et-, het Onze-Vader. 
onzin, onzin. 
oo > oe,hoe. 
oobelegaasie, toestand, omstandigheid, ver
warring, ontsteltenis. Ek èt em de êêle 
oobelegaasie vertelt, nau zèl die et wèl be
greepe èbbe. - Dat waz me daar en oobele
gaasie mi tat onverwachse sturrefcheval !
(De herkomst van dit woord is onbekend; 
misschien volksetymologie naar mobilisatie). 

1. ööch/g, znw. oog; vkw. óóchie, oogje.
Urregez en óóchie op èbbe, ergens zin in
hebben, op iets loeren.

2. ööch/g, bnw. en bw. hoog.
ööchchaande, hooggaande. Ze adde óóch

chaande ruuzie.
ööcheit/d (voc.), hoogheid.
ööchelek, ooglijk, toonbaar. Nau, zóó kè je 

wèl wêêr de straat op, je zie ter nau wêêr en
beetjie óóchelek uit. 

ööchflieger, hoogvlieger, snugger mens. Eij 
brèng ter niks fan terècht, zóón óóchflieger is 
tie niet. 

ööchst, znw. oogst.
ööchste, oogsten.
ööchstes/z, hoogstens. Ek cheeft óóchstez en

tientjie, mêêr niet. 
Oöchstraat, op te -, Hoogstraat. 

ööchte, hoogte; de óóchte èbbe, dronken zijn. 
ööchteit/d (voc.), hoogtijd. 
oodeklojje, oodeklonje, eau de cologne. 
oodêûr, odeur. 
ööfsaak,hoofdzaak. 
ööft/vd (voc.), hoofd. 
öögaarties/z, ooghaartjes, wimpers. 
öögeblik, ogenblik. 
öögeburregerschool, hogereburgerschool. 
Oöge Gauwe, op te-, Hoge Gouwe. 
öögeschool, hogeschool. 
öögmoedech/g, hoogmoedig. 
öögmoet/d (voc.), hoogmoed. 
ööj, hooi. 
ööje, hooien. 
ööjevaar, ooievaar. 
ööjschuur, hooischuur. Uitdr. en bèk az en 

óójschuur. 
ööjt,ooit. 
ööjwaage, hooiwagen, langpootspin. 
ooker, oker. 
ookespookes/z, hocus-pocus. Spreuk bij het 
goochelen: ookespookes-pelatespas. 

oolaa, hola. 
oolang > oelang, hoelang. 
ooleif/v, olijf. 
oolek, olijk, slim, aardig. 
oolekert/d (voc.), olijkerd. 
oolie, olie. 
ooliefant, olifant. 
ooliekoek,oliebol. 
oolieneut > oolienoot, olienoot, pinda. 
oomaa (nieuw) < oopoe, oma. 
oome,oom. 
ooneng, honing. 
1. ööp, hoop, grote hoeveelheid.
2. ööp, hoop, verwachting.
oopaa, opa, grootvader.
ööpe (niet: oope), hopen, verwachten. Zegsw.
Laane me et óópe, laten we erop vertrouwen
dat het waar is, dat het goed uitkomt.

oopebaar, openbaar.
ooperaasie, operatie.
ooperêêre,opereren.
oopoe, --> oomaa.
1. öör, znw. oor. Iemand óóre annaaje, iemand
iets trachten wijs te maken.

2. öör, tw. ho.or Zie Vormleer, het Tussen-
werpsel.

oorajje, ooranje, oranje.
Oorajjeoffie, op et-, Oranjehof;}e.
öördêêl, oordeel.
öördêêle, oordelen.
1. ööre, horen, luisteren. t Is sóón èrriej, ik kè

je nied óóre. - Wie nied óóre wil, mo foele. 
2. ööre, behoren, Die jaz óórd beij die broek.

139 



öören, 1. hoorn (stofnaam); 2. hoorn (mu
ziekinstrument); 
3. hoorn (aanvals- en verdedigingswapen
van dieren).

öörenoetan, orang-oetan; ook scheldwoord
voor een lelijk mens.

öörloch/g, oorlog; mv. óórlogge.
öörtie, oortje, oude munt. Alleen nog ge
bruikt in enkele zegsw. Eij leit taar vóór en
óórtie tuis. - Eij keikt of tie zen laaste óórtie 
versnoept èt.

öörwurrem, oorworm. Keike az en óórwurrem,
verdrietig of kwaad kijken.

öörzaak, oorzaak.
öös/z, hoos.
ööschanger, (veroud.), oostganger, koloniaal
(gewoonlijk niet te hoog aangeschreven).

oosiejaan, oceaan.
ööskant, oostkant, oostzijde.
ööst, oost.
ööste, oosten.
ootjie, ootje. Alleen in: iemand in t ootjie 

neeme, iemand voor de gek houden.
oovaal, ovaal.
öövbreekes/z, hoofdbrekens. t Kos rèchte
wóórdeg éél wad óóvbreekez om fesoendelek 
déûr de wéérelt te komme. 

öövdènde,öövdeènde,hoofdeinde.
oove,oven.
oover, over.
1. ooveral, overal, op alle plaatsen.
2. ooveral, overall, kledingstuk (nieuw).
ooverant, overhand.
ooverdruksel, overdruksel; plakplaatje dat
men ergens op kan plakken door de witte
achtergrond nat te maken en te verwijderen;
de tekening blijft dan op het voorwerp
achter. Vroeger een zeer gewild vermaak
voor kinderen.

ooverdwars/z, dwars. Zegsw. Jau bèk staad 
ooverdwars, je kletst maar wat.

oovereit/d (voc.), overheid.
ooverèmpt, overhemd.
oovergaan, 1. overgaan, genezen; 2. op school
bevorderd worden naar een hogere klas.

oovergang, 1. menopauze; 2. bevordering op
school.

ooverlast, overlast, onnodige last.
ooverlèch/g', overleg; samenspreking.
ooverlei'je, overlijden, sterven.
ooverlöö'pe, betrappen. Me èbbe dien dief
chelukkeg nèt ooverlóó'pe, terweil die beezeg
was te kast oope te breeke.

oovernuuw, opnieuw. Andere vormen: oover
nuuws/z, oovernuut > oovernieuws/z. (Con
taminatie van over en opnieuw).
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ooverööp, 1. overhoop. Wad aal je nau wéêr 
ooveróóp! 
2. in onmin. Ik leid mi men buure ooveróóp,
me kènne et saame maar éél nie ftnde. 

ooverslaande, besmettelijk, aanstekelijk. Die
ziekte iz ooverslaande. - Lache iz ook oover
slaande, wis ie da wèl? 

ooverspèl, overspel.
ooverste, overste.
ooverstuur, overstuur, door zenuwen over-
mand.

ooverurrefelek, erfelijk, aangeboren.
ooveul, hoeveel.
ooveulste, hoeveelste.
oowauwe, stilhouden, stoppen.
ooweejer (nieuw), oweeër (Dit woord, na de
eerste wereldoorlog opgekomen, wordt
tegenwoordig niet veel meer gebruikt).

ööze, hozen.
1. op, voorz. en bw. op.
2. op, znw. hop. Uitdr. zóó licht az op.
opan'de, ophanden, op til, te verwachten.
opauwe, ophouden, eindigen; wachten. Nauw,

aast maar nie sóó, au je drukte maar è.lfe op.
op' chatjie, opduwtje, iemand omhoog helpen,
door hem van onder omhoog te duwen. Jo,
geev men iz è.lfe en opchatjie, ik kèn der

al/ééneg nied op komme. 
opcheeve, 1. opgeven, toegeven, gewonnen
geven. 2. opbrengen van slijm. Wad èd ik en
sleim opchegeeve, toen ik sóó oeste mos.

opchespèld èmpt, mid en -, netjes aangekleed.
Nau èbbe me den ééle zondag mid en opche
spèld empt chezeete vóór die vreijer van Aa/ie
èn nau kwam die knul géénééz obdaage.

opèbbe, ophebben. Eij èd en borrel ov wat te
veul op. - Nau, jullie scheine nogal veul mi
mekaar op te èbbe.

opeemele, ophemelen, prijzen.
opèf, ophef. drukte, poeha. Je maak taar 

nogal wad opèf fan. 
opfoeje, opvoeden; ovt. voejde op; volt. dw.

opchevoejt/ d (voc.); syn. gróódbrènge.
opjuttere, 1. opjagen. Jo, jut tiej ont iz en

beetjie op, eij lóóp feut te langsaam. 
2. voor de gek houden. Wauwe ze jauw èjfe
opjutte mi ter flauwe smoesies? 

opkikkere, opkikkeren, opknappen. Ier è je 
en glaz mèllek, daar zè je van opkikkere, 
azzie zóó lang gelóópe èt.

opkla.are, opklaren, helderder worden.
opknappe,opknappen.
opknööpe, opknopen, ophangen. Die vènt è 

sen eige opcheknóópt. 
opkomme, 1. opkomen, opraken, tot een eind
komen; 2. opkomen van zaad, uit de grond



omhoog schieten. Een woordspeling met 
beide bet. in de volgende zegsw., die ge
bezigd wordt wanneer iemand geld laat 
vallen: et komd wèl op, maar et chroeid niet, 
het raakt wel op, maar het gaat niet groeien 
als men het in de grond stopt. 

opkommeröe, klein bedrag, dat men bij het 
spel hoopt te vergroten door te winnen. 
Wanneer iemand alles verloren had, rut was, 
gaf men hem soms een kleinigheid terug (bij 
kinderen b.v. een paar knikkers) als op
kommertie. 

opkomst, opkomst; aantal mensen dat een 
vergadering bezoekt. 

opkroppe, opkroppen, verkroppen, niet laten 
blijken. 

opleepele, oplepelen. 
opleije, opleiden; ovt. leej op; volt. dw. op
ch( e)leeje > opcheleijt/d (voc.). 

oplichte, I. oplichten, optillen, opheffen; 2. 
afzetten, bedriegen. 

oplichter, oplichter, afzetter. 
oplosse, oplossen. 
oplosseng, oplossing. 
opluchteng, opluchting. 
opoepele, ophoepelen. weggaan, 
oppere, opperen. I. te berde brengen; 2. als 
opperman werkzaam zijn. 

opperman, opperman; helper van een metse
laar, nl. iemand, die kalk en stenen aan
SJOuwt; mv. opperluij. 

oprècht, oprecht. 
1. opreeje, opspelen. Oór te buuvrau wéér iz
opreeje teuge der kindere.

2. opreeje, schoonmaken. Ik mo te keuke nog
en beetjie opreeje, dan gaan ek meej, dan bèn
ek klaar.

opreize, oprijzen, opstaan.
oproer, oproer.
opruime, opruimen.
opruimeng, opruiming.
opsaute, opzouten, bewaren, uitstellen.
opscheepe, opschepen, op iemand afschuiven.
opschèppe, I. opscheppen; 2. de branie uit-
hangen.

opschèpper(t), opschepper, lefschopper.
opschiete, opschieten, haast maken, door
werken, vorderen.

opschuddeng, opschudding, drukte, lawaai.
opsèt, opzet, moedwil. Dee je dat mid opsèt ov
beij ongeluk?

opsèttelek, opzettelijk, expres.
opsichter, opzichter.
opsievejaar, klap, opdonder. Jo, scheij uit,
ov ek sèl ie en opsievejaar geeve.

opslaan, opslaan, de prijs of het loon ver-

hogen. 
opslach/g, opslag, loonsverhoging. 
opsneije, opsnijden, opscheppen; ovt. sneej 
op; volt. dw. opchesneeje. 

opsneijert, opschepper. 
opsnorre, opsnorren, opzoeken, ook ob-

duike/e. 
opspeule, opspelen, ruzie maken; ook op sen 
póót speule. 

opspraak, opspraak. Ag mins, praat ter tag 
nied oover, oo méér ovvie der oover praat, oo 
méér ovvie in opspraak komt. 

opstant/d (voc.), opstand. 
opstèl, opstel. 
opsternaat, woedend, over de zenuwen van 
boosheid. Jo, azzie me zóó den ééle dag 
blei[ treitere, dan war ek nog opsternaat op ie. 
N.B. Ofschoon het woord is afgeleid van 
obstinaat, heeft het toch niet de bet. eigen
zinnig of hardnekkig. 

opstöötjie, opstootje, drukte, relletje. 
opstopper, klap, opstopper; syn. obdonder, 
opsievejaar. 

optille, optillen, oplichten. 
optocht, optocht. Zegsw. Az allez meejlóópt, 
tan kreige me optocht. 

optreeje, optreden; ovt. treejde op; volt. dw. 
opchetreeje. Azzie nau nied en doet wat je 
moeder je zècht, tan zèl ik iz optreeje. 

opwarreme, opwarmen; voor de gek houden, 
boos maken. Azzie nau dènk ta je mein op 
kèn warreme, dan mo je toch froeger opstaan, 
man. 

or, hor; vkw. orrechie. 
orde,orde. 
ordelek, ordelijk. 
ordenaar, ordinair. 1. gewoon. Wa fóór schoe
ne wau je kóópe? - Nau,gewoone, ordenaare. 
2. minderwaardig, gemeen, niet fijn. Ek è

nie feu[ mi tat mannechie op, t iz maar en
èrreg ordenaar vèntjie.

ordèntelek, ordentelijk, redelijk, fatsoenlijk.
Nau, je mach sègge wa je wil, maar t iz en
èchte ordènteleke jonge waar Merie meej
lóópt.

orkaan, orkaan.
orkèst, orkest.
orloozie, horloge.
orregel < urregel, orgel, harmonium.
orregenist, organist.
orrek, hork, stijf, onhandig mens. Zèch,
steiven orrek, staa taar nau nie nèt ovvie van
lotjie getikt bèn.

orrelvoet, horrelvoet.
ort, den - opchaan, op stap gaan (meestal van
vrouwen gezegd); syn. de farzie opchaan.
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ortedoks, orthodox; soms ook: otterdoks. 
os/z, os; mv. osse. 
ospetaal, hospitaal. 
osse, ww. hossen. 
otte, --+ kappele. 
otter, otter. Uitdr. zwêête az en otter. 
ottere, tobben, zwoegen. Ik staat men eige ier 
ongelukkech te ottere en jeij laa me maar 
tobbe. 

ovaale, afhalen; de bóóne ovaale; et bèt ovaale. 
ovange, afhangen, afhankelijk zijn van. Nau, 
wa doe je nauw? - Dat weet ek niet, da sèl 
der van ovange wa fóór wêêr of et is. 

ovdak, afdak. 
ovdanke, afdanken, niet meer gebruiken. 
ovdankertie, iets - meestal een kledingstuk -
dat door een ander is afgedankt. Eij lóópt in 
en ovdankertie van zen auwere broertie, maar 
ja, mid en beetjie vermaake kon et nog bèst. 

ovdèkke, 1. afdekken. 2. een pak slaag geven. 
Me zèlle dief onderkruipert iz ovdekke, dan 
schei tie der wèl uit. 

ovdrööge, afdrogen; ook syn. van ovdèkke. 
oveete, afeten; der an -; De groente is te 
lèste teit sóó duur, je kèn et er teugewóórdeg 
niet mêêr an oveete, wadde ze koste. 

ovjakkere, trans.ww. afjakkeren. --+ Jakkere. 
ovlaat, aflaat. 
ovlègge, 1. afleggen (een dode); 2. doodgaan, 

sterven. 
ovlègger, afzetter. Beij die vènt mo je nie 

kóópe, das sóón ovlègger. 
ovlèggertie, afleggertje, afdankertje. --+ ov
dankertie. 

ovleiding, afleiding. 
ovlööpe, I. aflopen, eindigen. Ek bèn benuut 
oo of tat nog is sèl ovlóópe. 
2. meevallen. Je mo nie derèk et èrrechste
dènke, t kèn nog bèst ovlóópe.

ovmaake, 1. afmaken, beëindigen; 2. ver
moorden, doden.

ovmeine, afmijnen.
ovmotte, naar de w.c. moeten. Ek mo toch sóó
nóódeg of

ovrichte, africhten.
ovwachte, afwachten.
ovweete, van -, van afweten. k Kèn et je nie

sègge, k weet nurreges fan of
ovweeze, af zijn. Bij verschillende spelen 1'n
beurt kwijt zijn.

ovwimpele, afwimpelen.

paa, pa, vader. 
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paaje, paaien, zoethouden. 
paal, paal. 
paaleng, paling. 
paap,paap. 
paar,paar. 
paaraade,peraade,parade. 
paardeblom, paardebloem. 
paardekracht, paardekracht. 
paardeveich/g, paardevijg. 
paardevliech/g, paardevlieg, grote vlieg. 
paardevollek,paardenvolk. 
paare, paren. 
paarechie, op sen -, op z'n stokpaardje, z'n 
lievelingsonderwerp, lievelingsbezigheid. As 
tie maar oover fletse kèn praate, dan is tie 
op sen paarechie. - Vèrre wandelinge maake, 
das sen paarechie. 

Paaredeis/z, Parredeis/z, in et -, Paradijs 
(straatnaam te Gouda). 

paarel, parel. 
paarelemoer, paarlemoer. 
paareng, paring. 
paaresol, parresol, parasol; vkw. parresolle-

chie. 
paars/z, paars; verb. paarse. 
paart/d (voc.), paard; vkw. paarechie > 
paartie. 

paarteit/d (voc.), paartijd. 
Paase, Pasen. 
Paasfêêst, Paasfeest. 
paater, pater. 
paaterejarrech/g, patriarch. 
paaterejot, patriot. 
paatemoster, paternoster (rozenkrans). 
Paatersteech/g, in de-, Patersteeg. 
pacht, pacht. Zegsw. Ei è te weiseit in pacht, 
hij denkt dat hij alles weet. 

pachte, pachten. 
padder, pad (Bufo vulgaris). Uitdr. zóó dik

az en padder. Ookpat/d(voc.). 
paddestoel, paddestoel; ook duuvelzbróót. 
paf/v, paf; verb. paffe. 
paffe, ww. paffen. 
pafferech/g, pafferig. 
paggedèt, pagadet; opschepperige vrouw. 
Mo je zien wad en paggedèt of tie nuuwe 
buuvrauw iz mi ter gauwe bèlle èn der bont
mantel, maar t iz niks mi ter óór: van boovene 
bont,fan andere stront. 

pak, 1. pak, ingepakt voorwerp; 2. kostuum. 
Ik è paz en nuuw pak chekocht, oo staat et 
me? 

pakke, pakken, grijpen. Pak jeij de kat iz èffe. 
pakuis/z, pakhuis. 
pal, znw. pal; vkw. pal/echie > palletjie. 
pallem, palm. 



palleme, palmen. 
Pallemzondach/g, Palmzondag (de zondag 
vóór Pasen). 

pan, pan; vkw. pannechie > pannetie 
pant/d (voc.),pand. 
pantemieme, pantemiene stomme -, (stom

me) pantomime. Stomme pantemiene was 
een geliefd spelletje, waarbij de kinderen 
door mimiek en gebaren moesten te kennen 
geven wat ze eigenlijk bedoelden. Er mocht 
niet bij worden gesproken. --+ stomme am
bacht. 

panter, panter. 
pantjiezuis/z, pandjeshuis; particuliere lom
merd. 

pap, pap. Zoo dronke da je géén pap méér 
zègge kèn. 

pappe, ww. pappen. Uitdr. pappe èn natauwe. 
- Eij aud èrrech fan pappe èn natauwe, hij
houdt van een stevige borrel. De uitdr.
betekent ook: de zaak aan de gang houden,
niet in het vergeetboek laten geraken; aan
houden. Wa dènk ie, zau je noch foorman
warre beij je mmwe baas? - Ag, ik weet et
niet, me zèlle maar moet auwe, pappe èn
natauwe, dat !eiken me et bèste.

pappegaaj, papegaai.
papperasse, paperassen.
papperech/g, papperig, pappig.
papsak, papzak.
parrek, park.
parrekiet, parkiet.
parremezaan, opschepper, schijndeftigheid.
(Ws. van pramezaan). Die vènt is toch soon
parremezaan, eij dènk tad iederéén minder iz
az eij.

parrepluu, paraplu; in West-Gouda ook
pèrrepluu.

part, part; --+ porsie, perveej.
partekelier, particulier.
1. pas, znw. pas, stap. Je komp chéén pas
fèdder.

2. pas, bw. pas, zoëven. t Is pas chebéûrt.
paspMrt, paspoort.
passe, passen.
passer, passer.
passezier, passagier.
passiespul, passiespel.
pasterie, pastorie; pastoorswoning. De pas
torie van een predikant was (vroeger) et uis
fan den doomeneej.
1. pat/d (voc.), --+ padder.
2. pat/d (voc.), pad; mv. paaje; vkw. paajchie

> paatjie.
patjakker, patsjakker, patjakker, liederlijke
kerel.

patmos/z < potmos/z, eigenaardig mens. Wad 
en raare patmoz hè jeij. 

pats, pats, klap. 
paus/z, paus; mv. pause. 
pauw, pauw; vkw. pauchie. 
pavveljoen, paviljoen. 
pebliek, publiek (zowel znw. als bnw. en bw.). 
pedaal (nieuw voor trapper), pedaal. 
peej, peen; mv. peeje. 
peekel, pekel. 
peekelzonde, pekelzonde. 
peekoffie. peekoffie. 
peeper, peper. 
peeperemènt, pepermunt (stofnaam en soort-
naam); vkw. peeperemèntjie. 

peeperneut > peepernoot, pepernoot. 
Peeperstraat, op te -, in de -, Peperstraat 
peeperuisie, peperhuisje, klein op een punt 

uitlopend zakje. 
pêêr,peer. 
pêêresop > pêêresap, peresap. 
pees/z, pees. 
pee'teroolie, petroleum; een enkele keer ook 
peeteroo'lie. 

Peeterooliebuurt, in de -, Peteroliebuurt (bij 
het Oranjeho0e tussen Vlamingstraat en 
Drapiersteeg); ook op et Peeterooliebuurtie. 

peeze, ww. pezen; zwaar, hard werk verrich-
ten. 

peezech/g, peezerech/g, pezig. 
pegrammaa,programma. 
peij, pij. 
1. peil, peil. Zegsw. Der is chéén peil op te
trèkke, men kan er niet van op aan.

2. peil, pijl.
peile, peilen.
pein, pijn. Gewoonlijk zei men: pein in men
buik, in men ooft enz. maar steeds kiespein.

peinege, pijnigen.
peinelek, peinlek, pijnlijk.
peinze, peinzen.
peip, pijp. Zegsw. Eij rookt en vuile peip, het
loopt verkeerd voor hem af.

peipekop, pijpekop. Naast kaaskop een be
kend scheldwoord voor Gauwenaar.

peipeschinkie, kort gebroken stukje pijpe
steel, door de kinderen veel gebruikt om
ermee te knikkeren. --+ Kuiltie kriebe/e,
kuiltie plompe.

peipkeneel, pijpkaneel.
peipurregel > peiporregel, pijporgel.
pejas/z, paljas, pias; mv. pejasse.
pèk, pek, pik.
pekèt, pakket.
pèlderien, pelerine.
peleis/z, paleis.
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peleiste, polijsten. 
pèlgrim, pelgrim. 
peliesie, politie; --+ pliesie. 
pèlle, pille, pellen. 
pèls/z, pels. 
pemaade, pomade. 
pèn, pen; vkw. pènnechie. 
penaarie, penarie, penurie. In de penaarie zilte. 
in moeilijkheden verkeren, geldgebrek heb
ben, in angst zitten. Het woord penaarie in 
deze uitdr. kan door vele woorden worden 
vervangen, b.v. door: arremoe, angst, knoej, 
kneipert, nèste, scheit, stinkert, stront, rikke
tik, war, rats,piepsak. 

penaazie, punaise. 
penankassie, penantkassie, penantkastje. 
penant, penant. 
pendoer, pandoer. 
pendoere, pedoere, pandoeren. 
penduule, pendule. 
peneel, paneel. 
pènnelikker(t), pennelikker, kantoorklerk. 
pènneng, penning. Eij iz èrreg op te pènneng, 
hij is zeer gierig. 

pèns/z, pens. 
penseel, penseel. 
pensjoen, pesjoen, pensioen. 
pènsiejenêêre, pensioneren; ook pènsiejoe-

nêêre, pènsiejonnêêre. 
pepier, papier. 
pepieregèlt/d (voc.), papiergeld. 
pèr,per. 
peraade, paaraade, parade. 
perbêêre,proberen. 
perbêêrsel, probeersel. 
perdoes/z, pardoes. 
perdukt, produkt. 
perfeet, profeet. 
perfeit, profijt. Zegsw. t Is chêên aat ov neit, 

maar eige perfeit, men praat mooi om er 
voordeel door te behalen. ( Spr. en Zegsw. 
117). 

perfiel, profiel. 
permantech/g, parmantig. 
permissie, permissie. 
permoosie, promotie. 
perochie, parochie; mv. perochies/z. 
peron, perron. 
pèrrek, perk. 
pèrrekemènt, perkament. 
pèrremetaasie, parentage, min of meer ver 
verwijderde familieverwantschap. Eij iz nog 
en beetjie in de pèrremetaasie va me, maar 
oo et nau persies sit, zauw ek ie zóó nie kènne 
zègge. 

pèrremetêêre, permitteren. Jaa, jo, je wil nau 
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wèl op te fles naa Amsterdam gaan, maar as 
faader zeinde kèn ek ie dat nie pèrremetêêre. 

pèrrepluu, westgouds voor parrepluu, para-
plu. 

pèrs/z, pers; mv. pèrse. 
pèrse, persen. 
pèrseng, persing. 
pèrseneel, personeel. 
persènt, procent. 
persèntegèlt/d (voc.), korting in procenten be
rekend. 

persès/z, proces; mv. persèsse. 
persèsferbaal, proces-verbaal; gebr. bekêû-

reng. 
persies/z, precies; verb. persiese en persieze. 
persoon, persoon. 
persoonelek, persoonlijk. 
1. pertaal, portaal.
2. pertaal, bnw. en bw. brutaal; syn. strant,
astrant.

perteij, partij; vóór iemant perteij trèkke, hem
verdedigen.

pèrtienènt, pertinent. Eij iel pèrtienènt fol,
dan zèl et tog wèl waar weeze.

1. pertoet, petoet, petoet, militaire strafcel.
2. pertoet, petoet, petoet, term uit een kaart-
spel.

pertoete, petoete, petoet spelen, kaartspelen.
pertrèt, petrèt, portret.
pertuur, portuur, gelijkwaardige tegenpartij.
Man, schaam ie toch, om teuge dien alle[
sieke man te gaan vèchte, das toch chêên
pertuur vóór jauw.

perveej, privé. Vóór mein perveej, wat mij be-
treft, voor mijn part. --.. part en porsie.

pervèster, professor.
perviezie, provisie, korting, winst.
pervinzie, provincie.
pervoost, provoost, militair staflokaal.
perzeej, persé, noodzakelijk, beslist. Mo je

nau perzeej daar zilte, waar je en iederendêên
in de wèch sit?

pèrzek, perzik.
pèrzekeboöm, perzikboom.
perzènsie, presentie, aanwezigheid. Oo durrev

ie et an, om mein in men eige perzènsie vóór
diev ui te maake ! - Soms ook perzonsie.

perzènsiegèlt/d (voc.), presentiegeld; vergoe-
ding voor aanwezigheid. 

perzènt, present, aanwezig. 
perzèntjie, presentje; syn. kedoochie. 
perzonsie (veroud.), presumptie (Frans pré-
somption), verdenking. Ze èbben em einde
lek chepakt; de pliesie ad al lang perzonsie op 
em. 

pesallem, psalm. 



pesêêre, passeren, voorbijgaan; gebeuren. 
Da mag nie mêêr pesêêre, azzie dat maar 
weet. 

pesjènt, patiënt. 
pèskop, pestkop, treiteraar. 
pèst, pest. De pèst in èbbe; syn. de peej, smóór, 
duuvel in èbbe. 

pèste, pesten, treiteren, plagen. 
pesteij, pastei. 
pèstereij, pesterij; ook pèsteraasie. 
peston, piston. 
pestool, pistool. 
pestöör, pastoor. 
pestuur, postuur, gestalte, voorkomen. 
1. pèt, pet (hoofddeksel).
2. pèt, bnw. waardeloos; dat is pèt, dat is
niets waard, dat gaat verkeerd.

petènt, patent; heel goed. Je ziet er petènt uit.
petèntoolie (veroud.), patentolie.
petiens/z (veroud.), mv. bottines; zelden enk.
petiet, petieterech/g, petieterig, akelig klein of
minderwaardig.

petreis/z, patrijs.
1. petroon, patroon, geweerkogel.
2. petroon, patroon, model.
3. petroon, patroon, baas.
peuk, peuk, peukje; vkw. peukie.
peul,peul.
peule (veroud.), peluw.
peuter, peuter.
peutere, peuteren.
peuterech/g, peuterig.
peuzele, peuzelen.
peziesie, positie. In peziesie weeze, in ver-
wachting zijn, zwanger zijn.

piedestal, pieterstal (veroud.), piëdestal.
piejaanoo, piano.
piejas/z, -+ pejas; mv. piejasse.
piejeeje (veroud.), soort bokspringen, waarbij
afstanden tot de "bok" met de voeten wer
den gemeten. (Afgeleid van Frans pied, 
voet). 

piejenist, pianist. 
piejoenroos/z, pioenroos. 
piek, piek, spitse punt. Meit, kam iej aar is, 
je kèn mid al die pieke nied bleive lóópe. 

piekere, piekeren. 
piekêûr, pekêûr, uitblinker in vak of functie. 
Laa sein maar schiete, eij iz en piekêûr in t 
schaasereije. 

piekfein, piekfijn. 
piel (veroud.), piel, penis. 
pielaar, pelaar, pilaar. 
pieloo (veroud.), pilo, geelbruine stof vooral 
gebruikt voor werkbroeken. 

pieloose, van pilo gemaakt, en pieloose broek. 

piemele, piemelen, peuteren. Jo, staa nie sóó 
a je das te piemele. 

piender, pienter, pienter, schrander. 
piepe, piepen. 
piepelemaajech/g, pietepeuterig, kleinzerig. 
Je mo nie sóó piepelemaajeg weeze; van da 
kleine sneejchie i je vinger zè je ècht nie 
dóótchaan. 

pieperech/g, pieperig, zeer klein. Wad en 
pieperech klein vèntjie is tat. 

piepers/z, mv. aardappelen. Moeder, wannêêr 
zèt jie de pieperz op? Ik è sóón onger. 

piepertie, pippertie, klein beetje, klein stukje. 
Moeder mag ek nog wa suiker op men bróót? 
- Nauw, en klein piepertie dan.

piepjong, piepjong, zeer jong.
piepsak, -+ penaarie.
pieremiede, piramide.
pierewaaje, pierewaaien.
pierewaajer(t), pierewaaier.
pierewiet, pierewiet, mager persoon. Maagere 
pierewiet.

piese, piesen (kinderlijk voor urineren).
piesie, pietsie, pietsje, beetje.
piet, meestal alleen mv. piete, hoofdluizen.
Verwensing: kreich te piete.

Piet Snot, Piet Snot, iemand die niet ernstig
genomen wordt, die niet meetelt. Ik staat
ier maar vóór Piet Snot ter beij.

pietepeuterech/g, pietepeuterig. -+ piepele-
maajech.

pieterech/g, pieterig, mager, klein, kleinzielig.
pieterseelie, peterselie.
pietlut, pietlut, onnozel mens. -+ Piet Snot.
pietsie, -+ piesie.
pikdonker, pikkedonker, pikdonker, zeer
donker.

1. pil, pil.
2. pil, dikke boterham. Ongelooge, die knul

eet iedere ochent sèz dikke pille van bróód op.
pille, -+ pèlle.
pimpelaar, pimpelaar, drinker.
pimpele, pimpelen, drinken.
pimpelpaars/z, pimpelpaars; verb. pimpel
paarse.

pin, pèn, pin, pen; vkw. pinnechie, pènnechie.
pindaa (nieuw), pinda, olienoot.
1. pingele, pingelen, afdingen.
2. pingele, noten of knikkers achterhouden bij

het -+ kuiltie plompe.
pink, pink. Beij de pinke weeze, handig zijn,
z'n verstand op 't juiste ogenblik weten te
gebruiken.

pinke, pinken, met de ogen knipperen (we
gens pijn of te fel licht).

pinkel (veroud.), aan beide einden aangepunt
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stokje, waarop met een(-+) sjannieplak ge
slagen werd om het omhoog te doen sprin
gen. Spel voor wat grotere kinderen. 

pinkele, pinkelen; de pinkel met de sjannie
plak omhoog slaan. -+pinkelen sjannieplak. 

pinksterblom, pinksterbloem. 
Pinkstere, Pinksteren. 
pintjie, liter; maat alleen voor melk gebruikt, 
een hele liter. 

pip, pip, kippeziekte. 
pippertie, -+ piepertie. 
pips, pips, ziekelijk, bleek. Wa sie jeij der pips 
uit; bè je ziek? 

pis/z, pis, urine. 
pisfauwe, mv. vouwen in vochtig geworden 
kleren. Oorspr. vouwen in kleren die nat 
waren geworden, doordat men erin geplast 
had. 

pisse, urineren. 
1. pissebèt/d (voc.), pissebed, keldermot.
2. pissebèt/d (voc.), kind dat laat zindelijk is
en nog in bed plast.

pit, pit.
pitte, putte, aardappels van pitte (veroud.),
putte ontdoen.

pittech/g, pittig.
Pizlaan, in de-, Pislaan; nog gebruikelijke
volksnaam voor de verbinding tussen Wil
lens en Goejanverwelledijk. ook wel Fan
tasielaan genoemd; thans Willens.

plaach/g, plaag.
plaachchêêst, plaaggeest.
plaage, plagen.
plaagereij, plagerij; ook plaageraasie.
plaas, plaats; ook: bestrate achterplaats bij
een huis.

plaase, 1. plaatsen, neerzetten; 2. begrijpen.
Jaa, da je zein nied èrreg mach, da kèn ek
bèst plaase, t iz en verveelende vènt.

plaaselek, plaatselijk.
plaat, plaat.
plak, plak.
plakkaat, plakkaat.
plakke, plakken.
plakkert, plakker, iemand die te lang op be-
zoek blijft.

plakpleister, plakpleister; -+ plakkert.
plan, plan; vkw. plannechie.
plank, plank.
plansoen, plesoen, plantsoen.
plant, plant.
plantaazie, plantage.
plante, ww. planten.
plas/z, plas; mv. plasse.
plasse, ww. plassen; urineren.
plat, plat.
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plattegront/d (voc.), plattegrond 
plèchtech/g, plechtig. 
ptedûöj, pleidooi. 
pleechsuster, gebr. zuster, pleegzuster, ver-
pleegster. 

pleej (pej.), toilet zonder waterspoeling. 
plefon, plafond. 
pleister, pleister. 
pleistere, pleisteren. 
pleite, pleiten. Eij is pleite, hij is weg, dood, 
stuk. 

plèk,plek. 
plèkkerech/g, vlekkerig. 
plèkkiespeule, spijbelen. Kom meej, jo, dan 
gaane me plèkkiespeule, t iz nau veul te móój 
wêêr om op school te zitte. 

plèmpe, plempen. 
plemuure, plamuren. 
plènze, plenzen. 
plesoen, -+ plansoen. 
pleteel, plateel. 
pleteelfebriek, plateelfabriek. 
plètte, pletten. 
plêûres/z, pleuritis; ookflêûres/z. 
plezier, plezier. 
plezierech/g, plezierig. 
plicht, plicht. 
plichschevoel, plichtsgevoel. 
pliesie, peliesie, politie; politieagent. Keik uit, 
der komd en pliesie. 

pliesiebroo, politiebureau. 
pliesiegènt, pliesieëgènt, politieagent. 
pliesiekaamer, politiekamer; ook peliesie-
kaamer. 

pliesiemus, politiemuts. 
pligzbesèf, plichtsbesef. 
plint, plint. 
1. ploech/g, ploeg, landbouwwerktuig.
2. ploech/g, ploeg, groep bij elkaar behorende
werklieden.

ploegbaas/z, ploegbaas.
ploege, ploegen.
ploert, ploert.
ploerterech/g, ploertig, ploerterig.
ploeteraar, ploeteraar.
ploetere, ploeteren.
plof/v, plof; mv. ploffe.
plolfe, ww. ploffen.
plomp, plomp.
plompe, ww. plompen.
plons/z, plons.
plonze, ww. plonzen.
plûöj, plooi.
plûöje, ww. plooien.
pluim, pluim.
pluimpie, pluimpje, betuiging van lof.



pluimstreike, pluimstrijken, flikflooien. 
pluis/z, pluis. 
pluize, ww. pluizen. 
pluizerech/g, pluizig, pluizerig. 
pluizert, pluizer. 
pluk,pluk. 
plukaare, plukharen. 
plukke, plukken; trachten van iemand of iets 
profijt te trekken. Jeij bèn al/êêneg maar 
goet mi tie tante va je om der van te plukke. 

plundere, plunderen. 
plunje, plunje. 
pluus/z, pluche; verb. pluuse. 
poche, pochen. 
pochert, pocher. 
poddèksel, potdeksel. 
poejer, poeder. 
poejere, poederen. 
poejersokkelaa(de), poederchocolade. 
1. poen, poen, schoft, onbeschaafd persoon.
2. poen (nieuw), geld.
poep,poep.
poepe,ww. poepen.
poepert, poeper, achterwerk. Zegsw. Je mo te
poepert èn de roepert oopeauwe, je moet
zorgen dat je te eten hebt en dat de stoel
gang goed blijft gaan, om gezond te blijven.

1. poes/z, poes, kat.
2. poes/z, poets, bak. Iemand en poez bakke,
iemand voor de gek houden.

poese, poetsen. De plaat poese, weggaan.
poespas/z, poespas.
poespemaade, poetspomade.
poezelech/g, 1. poezelig; 2. min of meer vuil.
Je bloez mo wêêr gewasse warre, eij iz nauw
al wêêr poezelech.

pof, op te-, op de pof, op rekening, op de lat.
poffe, poffen.
poffertie, poffertje; ook broedertie.
pokke, pokken.
pokkebriefie, vaccinatiebewijs.
polder, polder. Zegsw. Et iz óóg waater in de 

polder, schertsend gezegd van iemand, die
z'n broek te hoog heeft opgehaald.

polderjonge, polderjongen, dijkwerker, grond-
werker.

polleepel, pollepel.
pollekaa, polka.
pollekaa-aar, polkahaar, kortgeknipt haar
(bij dames).

pollenaaze, I. polonaise; 2. drukte, hinder.
Jo, maak nie sóón pollenaaze. - An mein leif
chêên pollenaaze, ik moet er niets van heb
ben; ik bedank ervoor.

polletiek, politiek.
polletoer, politoer.

polletoere, politoeren. 
pols/z, pols; mv. poise. 
polsstok, polsstok. 
pomp,pomp. 
pompe, ww. pompen. 
pompoen, pompoen. 
pon, pon, nachtpon. 
1. ponnie, pony.
2. ponnie, ponyhaar.
pons, punch.
1. pont/d (voc.), pond, halve kilo.
2. pont, pont.
pontefekaal, pontificaal; netjes aangekleed.
Me zatte allegaar in pontefekaal, omda ten
doomeneej mos komme.

pontenêûr (Frans: point d'honneur), eergevoel.
Nau,je bèn nogal op ie pontenêûr gestèlt, om
zóó te kêêr te gaan, omdad ek ie nied mi
menêêr angesprooke èt.

pook,pook.
pooke, poken.
pooles/z, polis; mv. poolese.
poolzööchte, poolshoogte. k Sèl iz èffe poolz
óóchte gaan neeme, oo of tat nau mid Willeme
zit, k èt em nog in gêên drie weeke ier gezien.

poopele, popelen.
pMrie, porie.
pMrt, poort; smal straatje of steegje; vkw.

póórechie > póórtie.
Pöört, de - (veroud.), politiebureau. De
benaming is ws. afkomstig van de Tiende
wegspoort, die vroeger stadsgevangenis was.
Later werd ook het politiebureau dat in het
stadhuis gevestigd was zo genoemd. - As
te pliesie ziet, da je plèkkiespeult, tan brèng
tie je op te Póórt (--,. plèkkiespeule).

pöös/z, poos.
pMt, poot. Póót an speule, hard doorwerken;
op ie póót speule, opspelen; anpóóte, haas
ten, hard werken.

poote, poten, planten.
pöötech/g, potig, sterk; daz en póótege vènt.
pooters/z, pootaardappelen; zelden enk.
pMtewaage, benenwagen; mi te póótewaage
komme, te voet komen.

pöötjiebaaje, pootjebaden.
pooverties/z, povertjes, schraaltjes.
pop,pop.
poppekast, I. poppenkast; 2. flauwe kul.
Zèch, staa nau gêên poppekast te maake,gaa
liever an je wèrrek.

poppelier, populier.
popperech/g, popperig, klein, peuterig. Keik

iz wad en lief poppereg uisie of taar staat. 
por, por. 
porder (veroud.), porder; gebr. klopper. 
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porre, ww. porren. 
porreus/z, poreus. 
porselein, porselein. 
porseleinkast, porseleinkast. Spr. Verzichte-

cheit is te moeder van de porseleinkast. 
porsie, portie; vóór mein porsie, ---,. part. 
portefullie, portefeuille. 
portemeneej, portemonnee. 
Portemeneej, in de -, Portemonnee, zij
straatje van de Nieuwe Haven, thans ver
dwenen. 

portiek, pertiek, portiek. 
portier, portier. 
poskentöör, postkantoor. 
pospaart/d (voc.), postpaard. Uitdr. Zwêête 

az en pospaart, geweldig transpireren. 
pot, pot. De pot fertêêre, verkeerd aflopen. 
Jeij waagd allez maar, maar je zèl nog wèl iz 
de pot fertêêre. 

poste, posten; gebr. op te poz doen. 
postelein, postelein. 
posteljon, postiljon. (Er was een postwagen 
op Schoonhoven, maar deze is opgeheven 
bij de opening van het spoortje van Gouda 
naar Schoonhoven. Ook dat is inmiddels 
opgeheven). 

potlööje, potloden; met fijn potloodpoeder 
glimmend maken. Oude uitdr. gepotlóójt 
sitte, netjes aangekleed zitten. 

potlööt/d (voc.), 1. potlood (schrijfmateriaal); 
2. fijn grafiet om de kachel te potlóóje.

potmos/z, ---> patmos.
potnat, potnat; êên -, hetzelfde. Ag et cheev

niet, wat jie stèmt, t is tog allegaar êên potnat.
potsierelek, potsierlijk, belachelijk opgedirkt.
potte, ww. potten, overdreven spaarzaam zijn.
pottekeikert, pottenkijker.
pottert, potter, overdreven spaarder.
povbroek, pofbroek.
povmauwe, pofmouwen.
pozzetief/v, pozzietief/v, positief, beslist. Jaa,

dat weet ek pozzetief, daar oev ie nied an te
tweifele.

pozzetieve, pozzietieve, positieven, bewust
zijn. Ze kom wêêr beij der pozzietieve, ze
komt weer bij bewustzijn.

praal, praal.
praas/z, praats, drukte, verbeelding. Je oev
nie sóón praas te maake,je èd ier ook niks te
zègge. -Ook praatjies/z.

praat, praat. Jeij bèn me gêên praat waart, je
bent me het aanspreken niet waard.

praate, praten. Uitdr. mi tweej monde praate,
onbetrouwbaar in z'n beweringen zijn. Jeij
praat mi tweej monde, azzie mi mein praat,
geev ie mein ge/eik en azzie mi sein praat,

geev ie zein wêêr ge/eik. 
praatjies/z, praatjes; ---,. praas. 
praatjiezmaaker(t), praatjesmaker, opschep-
per, druktemaker. 

pracht, pracht. 
prachtech/g, prachtig. 
prak, prakkie, prak, portie f ijngemaakt ge
mengd eten; overgeschoten eten van de 
vorige dag. Me eete vandaag maar en prakkie, 
der iz noch sóóveul oovergeschoote van gis
tere. 

prakke, prakken; eten f ijnmaken en mengen. 
prakkezêêre, prakkizeren, lang nadenken. 
prakteik, praktijk. 
prakties, praktisch, verstandig, handig. 
prat, prat, trots. Eij gaa ter prat op, da tie 
zukke gelêêrde kindere èt. 

preek, preek. 
preeke,ww. preken. 
preekerech/g, prekerig. 
preemie, priemie, premie. Uitdr. Preiz èn 
priemie kreige, winne. 

preevele, prevelen. 
preezes/z, preases.lron. zegsw. Zèg, jeij zit 
taar maar as preezes fóór die taafel, t leikend 
wèl ov jeij ier de baaz bèn. 

preij,prei. 
preike, prijken. 
preis/z, prijs. 
1. preize, prijzen, van een prijs voorzien; ovt.
preizde; volt. dw. gepreist.

2. preize, prijzen, loven; ovt. prees; volt. dw.
gepreeze.

preizech/g, prijzig, nogal duur.
prejeel, prieel.
prènt, prent.
prèt, pret.
prèttech/g, prettig.
priester, priester.
1. prik, prik. k Sè je en prik cheeve mid en mès.
2. prik, prijs. Nau, jeij weet te prik ook wèl,
nou, jij weet de juiste prijs ook wel. Das
Jaste prik, dat is altijd zo; zeer geregeld. Eij
komd ier èlleke zaaterdagochent om èllev
uur, das Jaste prik.

prikke,ww. prikken.
prikkel, prikkel, stekel, doorn, distel. Eij iz mi 

sen gezicht in de prikkels chevalle.
prikkeldraat/d (voc.), prikkeldraad.
prikkele, prikkelen.
prikkie, prikje, lage prijs, koopje. Nau,je kèn
et nau vóór en prikkie kóópe.

priktol, priktol.
prins, prins. Zegsw. Eij weet fan de prins chêên
kwaat, hij weet nergens van; hij is er on
schuldig aan.



prinsès/z, prinses; mv. prinsèsse. 
prinsèssebMn, prinsessenboon, herenboon, 
sperzieboon. 

prizzedènt, president; ook prizzendènt, priz
ziedènt. 

prizzentêêre, presenteren. 
prizzentêêrblaajchie > prizzentêêrblaatjie, 
presenteerblaadje. 

proeste, proesten. 
proeve, proeven; ovt. proof/v, > proevde. 
proevert, proever, drinker. 
proffesie', profetie. 
1. proffetêêre, profeteren.
2. proffetêêre, profiteren.
prokkerêûr, procureur, ook: opschepper.

Wad en verwaande vènt bè jeij,je leikend wèl 
en prokkerêûr. 

pronk, pronk. 
pronkbMn, pronkboon. 
pronke, pronken. 
pronkerech/g, pronkerig. 
pronkert, pronker. 
prööj, prooi. 
prooper, proper. 
proost, proost, prosit. 
prop,prop. 
proppe, ww. proppen. 
proppestart, lange vliegerstaart van proppen 
of biezen. 

Proppestartepöört, in de -, zijstraat van de 
Wilhelminastraat, de Jan Kottensteeg, waar 
men veel aan vliegeren deed en vliegers ver
vaardigde. 

proppie, borrel. 
protserech/g, protserig, ook prosserech/g. 
prottestans/z, protestants. 
prottestant, protestant. 
Provveniersuis (veroud.), Proveniershuis; 
stond op het terrein van de tegenwoordige 
gasfabriek. 

pruim, pruim. 
pruime, ww. pruimen. 
prul, prul, lor, ding van weinig waarde; vkw. 
prul/echie. 

1. prut, prut, koffiedik.
2. prut, nie -, gierig niet gemakkelijk.
prutse, prutsen, knoeien.
prutsert, prutser, knoeier.
pruttelaar, pruttelaar, mopperaar.
pruttele, 1. pruttelen; 2. mopperen.
pruttelech/g, pruttelig, mopperig.
puddeng, pudding.
puf/v, puf. Ik è ter gêên puv in, ik heb er geen
trek in.

puffe, puffen.
puij, pui.

puik.puik. 
puile, puilen. 
puimstêên, puimsteen. 
puin, puin. 
puist, puist. 
puisterech/g, puistig, puisterig. 
pukkel, pukkel. 
pukkelech/g, pukkelig, vol pukkels 
pullek, punnek, verdroogde afscheiding uit de 
neus. 

pulleke, punneke, pulken, peuteren (in de 
neus). 

pullep, pulp. 
pullever, pulver, fijn stof. 
pummel, pummel, lomp, onbeschoft mens. 
pummelachtech/g, pummelig; zich als een 
pummel gedragend. 

punt, punt. 
punte, ww. punten. 
puntech/g, 1. puntig, een punt hebbend. 2. 
ad rem. Die vènt kèn av èn toe êêl punteg 
weeze. 

purrekie, klein mensje, klein kind. Wad en 
lief purrekie is tie kleine meit toch. (Het 
woord komt ws. van porkje). 

purreper, purper. 
put, put. 
1. putte, putten, scheppen (b.v. water).
2. putte, ->-pitte.
puzzel, puzzel, raadsel, probleem. Daz en
puzzel, daar kèn ek nied uikomme.,

Q. 

Zie bij K. 

R. 

raadelöös/z, radeloos. 
raaf/v, raaf. 
raafel, rafel. 
raafele, rafelen. 
raafelech/ g, rafelig. 
raage,ragen. 
raagebol, 1. raagbol; 2. hoofd met verward of 
te lang haar. 

raaje, raden; ovt. raajde; volt. dw. geraaje. 
raak,raak. 
raake, raken, treffen; geraken. Wannêêr zèl 
die auwe vreister nog is chetraut raake? 

raakelings, rakelings. 
1. raam, raam, venster.
2. raam, snelle aanloop. Die vènt nam me tog

en raam,jo, èn zóó was tie der noch et êêrste
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beif; syn. anlóóp, schuivert. 
Raam, op te-, Raam. 
raame, ramen, schatten, gissen. 
raap, 1. raap; 2. (pej.) lichaam. Keik uit,jo, 

eif schiet je nog is fóór je raap. 
raape,ww. rapen. 
raar, raar, vreemd; nooit in de bet. zeldzaam. 
raarecheit/d (voc.), 1. rarigheid; 2. aardigheid. 
Der iz nau gêên steek raarecheit an die knul, 
eif iz alteid eeve verveelent. 

raasel, raadsel. 
raat/d (voc.), raad. 
raatel, ratel. 
raatele, ratelen. 
raaze,razen. 
raazent/d (voc.), razend. 
rabbie, rabbi, rabbijn. 
rachfein, ragfijn. 
radbraake,radbraken. 
raddraajer, raddraaier. 
raft'ele, raffelen. 
ragge, raggen, ruw bewegen. Lèg nie sóó mi je 
goeje goed oover de gront te ragge. 

rak, maat voor een kachelpijp. De kachelpeip 
mod ier minstens twee rak lang weeze. 

rakkert, rakker. 
ram, 1. mannetjeskonijn; 2. mannetjesschaap. 
rammelaar, rammelaar, speelgoed voor zeer 
kleine kinderen. 

rammele, rammelen. 
rammenas/z, rammenas; mv. rammenasse. 
ramp,ramp. 
rampelezant (veroud.), remplaçant; iemand 
die de gehele militaire dienst voor een ander 
waarnam. -+ nummeraalder. 

rampuu, vernield, bedorven; volt. dw. van 
rampeneren. -+ trampenêêre. Oo durrev ie 
zóó oover de straat, je êêle jaz iz rampuu. 

randêêre, rèndêêre, renderen, z'n kosten en 
winst opleveren. 

rang,rang. 
rank, rank, uitloper van erwten enz. 
1. ransel, ransel, rugtas van soldaten.
2. ransel, slaag. Azzie nied op en aut, zèl ik ie

en pak ransel geeve.
ransele, ranselen, hard slaan.
ransoen, rantsoen; syn. porsie, taks.
rant/d (voc.), rand.
ranzech/g, ransig, ranzig.
ranzjêêrder, rangeerder.
ranzjêêre, rangeren.
raps,rasp.
rapse,ww. raspen.
raster, raster.
1. rat/d (voc.), znw. rad, wiel; mv. raaje.
2. rat/d (voc.), bnw. en bw. rad, vlug, lenig.
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Lóóp maar wad arder, dan bleiv ie rat. 
ratjak (veroud.), oude kerel (ws. is het woord 
verwant aan radja). Dan mo je zien wad en 
auwe ratjak of tien auwe Van den Bèrreg 
wort. 

rats, in de - sitte, in angst zitten. -+ penaarie. 
1. rauw, rauw.
2. rauw, rouw.
rauwbant/d (voc.), rouwband; band van
zwart krip, die als teken van rouw op de
jasmouw was genaaid.

rauwe, rouwen, rouw dragen.
rauwech/g, rouwig. Gewoonlijk met negatie
gebruikt. Daar bèn ek nied rauweg om, daar
heb ik geen spijt van; daar ben ik eigenlijk
blij om.

rauwecheit/d (voc.), 1. ruwheid; 2. het niet
gaar zijn.

rauwste, te -, in het ruwe, niet nauwkeurig,
ongeveer. Nau, ek kèn je wèl te rauwste zègge,
wat et koste mot, maar persiez weet ek et pas,
as et klaar is.

Rebaarsteech/g, in de -, Robaarsteeg.
rebarreber, rabarber.
rèchfaardech/g,rechtvaardig.
rèchfaardecheit/d (voc.), rechtvaardigheid.
rèchs, rechts.
rèchsaak, rechtzaak.
rèchsinnech/g, rechtzinnig. -+ ortedoks.
1. rècht, recht, niet krom; - in de lêêr, de
juiste leer aanhangend.

2. rècht, bnw. en bw. rechtvaardig. Azzie nau
rècht wil andele, dan mot je zein nauw ook
sen porsie geeve.

3. rècht, znw. rechtvaardigheid. Nau mo je
tog iz en kêêr et rècht ook laate gèlde, t is tog
ook en kint fa je.

rèchter, rechter.
rèchterant, a je -, gebr. voor rèchterkant,
rechterkant.

rèchtewöördech/g, veroud. voor teugewóór
dech/g, tegenwoordig. Die jeucht fan rèchte
wóórdeg is tog êêl anders, az welf in onze teit,
toewe me klein wazze.

rèchtoe - rèchtan, recht toe - recht aan;
rechtstreeks, zonder omwegen. 

rèdde, redden. 
rèddelöös/z, reddeloos. 
rèddeng, redding. 
rèdder, redder. 
rèddere, redderen, opruimen, in orde maken. 
Ek mo fanochent noch sóóveul rèddere, ek èd 
nau gêên teid om naa de mart te gaan. 

redeis/z, radijs. 
redeissaat/d (voc.), radijszaad. Zegsw. Wad 

en vuile óóre è jeif, je kèn wèl redeissaad in je 



óóre zaaje. 
1,reede,rede,toespraak. 
2. reede, reden, beweegreden. Daarom is

chêên reede, azzie van de trap offalt, tan bè je
gauw beneeje. 

reedelek, redelijk, tamelijk. Nau, je è je eige
nau nogal reedelek chedraage, laat tat nau
zóó bleive voortaan.

reedelekeit/d (voc.), redelijkheid; betamelijk-
heid.

reedekaavele, redekavelen.
reedelöös/z, redeloos.
reedelööseit/d (voc.), reedelöözecheit/d (voc.),
redeloosheid.

reedenaar, redenaar.
reedetwiste, redetwisten.
reegel, regel.
reegele, regelen.
reegeling, regeling.
reegelrècht, regelrecht.
reegels/z, de -, menstruatie (geen enk.).
reegen, regen.
reegenachtech/g, regenachtig.
reegenbööch/g, regenboog.
reegene,regenen.
1. reej, rij. Je mo te aarepelz op en reej poote.
2. reej, gemakkelijk. Oo, da kè je reej doen,

dat kun je gemakkelijk doen.
3. reej, gereed, klaar. Ik mod êêrst te boel op

reej brènge, Ik moet eerst de boel klaar, aan
kant maken, opruimen.

1. reeje, rööje, volbrengen, klaren, aankunnen.
Ek sèl et allêêneg wèl reeje. - Kè je der uit
weiz worre? Jaa, ek róójt et wèl.

2. reeje, reden, bezorgen, voorzien in. Kleeje
èn reeje, onderhouden, voorzien in iemands
behoeften. Ek mo ta kint fan men broer, diej
gesturreve is, ook noch kleeje èn ree;e. 

reejöörech/g, gehorig, zodat de geluiden ge
makkelijk door de wanden heendringen.
Die nuuwe uize bènne rèchtewóórdech sóó
reejóórech, ta je alles kèn óóre wadde de
buure zègge. 

reejscbaaf/v, reeschaaf, rijschaaf met twee
handvaten en een blok van ca. 70 cm lang.

reekel, rekel.
reekenaar, rekenaar.
reekene, 1. rekenen, cijferen; 2. afrekenen,
loon ontvangen of uitbetalen. Ek è nau
noch chêên sènte vóór je, maar en zaaterdach,
az ek chereekend èt, dan zèl ek et je derèk
brènge.

reekening, rekening.
reekenschop,reekenscbap,rekenschap.
reels/z, reils/z, rails; mv. reelze, rei/ze. De

ree/ze van die ofchedankte tram lègge nau

nog in de straat. 
rêêp,reep. 
rêêpe, ww. ravotten, hard lopen. Jo, lèg nie 

sóó dêûr den uiz êên te rêêpe,je verinnewêêrd 
alles. 

reet, reet, kier, spleet; ook pej. voor achter
werk. 

Rêêwek, op -, Reeuwijk. Eij wèrrek op Rêê-
wek, hij werkt in Reeuwijk. 

refrein, refrein. 
1. règbank, rechtbank.
2. règbank, aanrecht.
règdêûr, rechtdoor.
regêêrder, regeerder, bestuurder.
regêêre,regeren.
regêêreng,regering.
reif/v, rijf, hark.
reige, rijgen.
reiger, reiger.
reij, reej, rij.
reije, rijden; ovt. enk. reej, ovt. mv. reeje; volt.
dw. gereeje. 

reijer, rij der.
1. reik, znw. rijk, bestuursgebied.
2. reik, bnw. en bw. rijk, veel bezit hebbend.
3. reik, bw. gemakkelijk, royaal. Dat èk,

daar kèn ek reik ooverêên springe. - Nauw
èbbe jullie ieder en gulde ov drie, daar èbbe
jullie tog reik chenocht an, azze jullie en
dachie uichaan? 

reikdom, rijkdom.
reike, ww. reiken; ovt. reek; volt. dw.gereeke 

> gereikt. 
reikelek, rijkelijk.
reikeluij, rijke lui.
reim,rijm.
rein, rein.
reinege, reinigen.
reineging, de -, de reinigingsdienst.
reip, rijp.
reis/z, reis.
reist, rijst.
reive, rijven, harken. Jan, reiv jeij de tuin iz

èffe an.
1. reize, rijzen, overeind komen. ovt. rees/z;
volt. dw.gereeze. Minz, ek kèn nie reize van
de pein i me ruch. 

2. reize, reizen. ovt. rees/z; volt. dw. gereeze. 
Me bènne mi te trein naa Rotterdam gereeze.

reizeger, reiziger.
rejaal, rööjaal, gul; onbekrompen; ruim. t Jz 

en rejaale vènt. - Das chróót chenoch, t kèn 
der róójaal uit. 

rejêêre, royeren, als lid schrappen of uitslui
ten.

1. rèk, de -, rek, elasticiteit. Dad eelestiek 
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deug nie méér, de rèk is ter uit. 
2. rèk, et-, rek, latwerk. Zèt te flèsse iz op et

rèk, ik kèn der zèllev nie choed beij. 
rekèst, rekest. Uitdr. Nul op et rekèst kreige, 
een afwijzende beschikking krijgen.

rèkke, rekken.
reklaame, riklaame, reclame.
rekruut, rekruut.
rèkstok, rekstok.
rèl, rel, drukte, opschudding; vkw. rèllechie. 
relaasie, relatie.
reliegie, religie.
rèm,rem.
remaatiek < rimmetiek, reumatiek.
remaaties < rimmetiekecb/g, reumatisch.
Ik f oelt me de lèste teit sóó rimmetiekech, 
ook rimmetiekerech/g. 

reman, rooman, roman.
remboers/z, rembours.
remeedie, remedie.
Remein, Romein.
Remeins/z, Romeins; verb. Remeinse. 
rèmme, ww. remmen.
remoer, rumoer.
remoerech/g, rumoerig.
rèndêêre, --,. randêére.
rènne, ww. rennen.
rènte, rente.
rèntenier, rentenier.
rènteniere, rentenieren.
report, rapport.
resèppie, recept.
respèk, respect.
rèst, rest; vkw. rèssie, restje.
restant, restant.
retoer, retour.
reuj, reu.
reuk, 1. reuk, geur. Die blomme èbbe en lèk

kere reuk. 2. reukvermogen. Ik ruikt er niks 
fan, ik è chéén reuk, ik bèn verkauwe.
reus/ z, reus.
reut, rommel. Jo, ruimp tie reut iz op 

reutel, op te -, op afbetaling, op schuld; syn.
op te pof, op te lat.

reuzachtecb/g, reusachtig, zeer groot, prach
tig, bijzonder, buitengewoon. Ek fint et
reuzachtech, sóó goed az jeij da chedaan èt. 

reuze, reusachtig in de betekenis bijzonder,
buitengewoon. t Iz en reuze vènt, tien doo
meneej dieje me nauw èbbe.

reuzel, reuzel.
revaazie,raavaazie,ravage.
revèllie, reveille.
revèr, revers.
revier, rivier.
revollever, revolver.
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revotte, ravotten. 
rewiene, ruïne, puinhoop; rommel. Maak nie 

sóón rewiene mid al da pepier. 
rezein, rozijn. 
rezèrreve, reserve. 
rezon, (Frans raison), reden, verstandig 
argument. Das chéén rezon, dat is geen gel
dige reden. 

ribbekast, ribbenkast, (pej.) lichaam; borst. 
Ek sè je op ie ribbekast cheeve, ik zal je een 
pak slaag geven. - Ik mo toch sóó oeste, ek 
èt et op men ribbekast. 

ribbel, ribbel. 
richel, richel. Uitdr. Tuicht fan de richel, zeer 
laagstaand volk. 

ricbte, richten. 
richteng, richting; ook in de bet. modaliteit, 
kerkelijke richting. 

riddektêûr, redacteur. 
riddenaasie, redenatie, redenering. 
riddenêêre, redeneren. 
riddenêêreng, redenering. 
ridder, ridder. 
riebel, de - van ies kreige, zenuwachtig of 
onrustig van iets worden. 

riejelêêre, rioleren. 
riejelêêreng, riolering. 
riejool, riool. 
riek, riek. 
riem,riem. 
riet, riet. 
rietmat, riete mat, rietmat. 
rieziekoo, de -, risico. Ik neemp taar de rie-

ziekoo nie foor. 
riffermaasie, reformatie. 
riggelemènt, reglement. 
riggeletêûr, regulateur, klok met compen
satieslinger. 

Riggentèsseplesoen, in et -, Regentesse
plantsoen. 

rikkelemaasie, reclamatie, het uitbrengen van 
bezwaren. 

rikkelemêêre, reclameren. 
rikkemedêêre, rikkemendêêre, recommande
ren; ook anrikkemedéére (contaminatie 
van rikkemedêére en anbeveele ). 

rikketik, in de - sitte, in angst, moeilijk
heden zitten. --,. penaarie. 

riklaame, reclame. 
riks, riksdaalder, rijksdaalder; ook rikzdaal-

der. 
rille, rillen. 
rilleng, rilling. 
rillerech/g, rilderech/g, rillerig. 
rimmestrans, rimmonstrant, remonstrants. 
rimmestrant, rimmonstrant, remonstrant. 



rimmetiek, ---+ remaatiek. 
rimmetwar, remontoir; horloge dat men met 
een knop kon opwinden en gelijkzetten, in 
tegenstelling tot de nog veel gebruikte ci
linderhorloges, die men met een sleuteltje 
moest opwinden. 

rimpel, rimpel. 
rimpele, rimpelen. 
rimpelech/g, rimpelig. 
ring,ring. 
ringeloore, ringeloren. 
rinkele, rinkelen. 
rinnewêêre, ruineren, vernielen. N.B. Of
schoon rewiene en rinnewêêre van dezelfde 
stam zijn, is er toch verschil in uitspraak. 

rip/b, rib; mv. ribbe; vkw. ribbechie en rippie. 
Zegsw. Daz en rib uit jie leif, dat is een uit
gave die niet meevalt. 

rip èn roer, in -, in rep en roer, in opschud
ding, De êêle stat waz in rip èn roer oover dad 
ongeluk. 

rippe, reppen. Aasie, rippie, haast je, rep je; 
haastig. Ik sèl dat èjfe aasie, rippie vóó je 
doen, al èb ek ter eigelek chêên teit fóór. 

rippebliek, republiek. 
rippelemènt, standje, uitbrander; rapplement. 
ripperaasie, reparatie. 
ripperêêre, repareren. 
rippetaasie, reputatie. 
rippetêêre, repeteren. 
rippetiesie, repetitie. 
ris/z, rits, rats; ineens. Riz dêûr de midde, in-
eens en helemaal middendoor. 

rit, rit. Uitdr. de rit opchaan, op stap gaan. --+ 
farzie. 

rits, rits. 
ritsele, ritselen. 
ritte, veel uitgaan. Dat weiv iz nau nóójt tuis, 

ze is a/teid an t ritte. 
ritterêêre, retireren, terugtrekken. 
rivveluusie, revolutie. 
rizzedènsie, residentie. 
rizzelevêêre, resolveren, besluiten te beginnen. 
rizzeltaat, resultaat. 
rizzeluut, resoluut. 
rizzersjêûr, rechercheur. 
robbedoes/z, robbedoes. 
robbedoeze,ww.robbedoezen. 
rochel, rochel. 
rochelaar, rochelaar. 
rochele, rochelen. 
roddelaar, roddelaar. 
roddele, roddelen. 
roef/v, roef. 
roej, roede; stok; maatstok en grondmaat 
(± 3,75m). 

roeje, ww. roeien. 
roejspaan, roeispaan, roeiriem. 
roekelöös/z, roekeloos. 
roekelööseit/d (voc.), roekeloosheid. 
roem,roem. 
roeme, roemen. 
roep,roep. 
roepe, roepen; ovt. roop > riep; volt. dw. 

geroope > geroepe. 
roepeng, roeping. 
roepert, roeper; mond. --+ poepert. 
roer, roer. 
roere, roeren. 
roes/z, roes. 
roesflèk, roestvlek. 
roesie, rouche. 
1. roest, roest, oxydatie.
2. roest, roest, stok waarop de kippen slapen.
3. roest, op te -. op de roes, ongeteld, naar
schatting. Op te roest kóópe, een hele partij
ongeteld kopen.

1. roeste, roesten, oxyderen.
2. roeste, roezen, gissen, schatten, ramen, op
de roes kopen.

roestech/g, roesterech/g, roestig.
roet, roet. Uitdr. roet in t eete góóje, roet in 't
eten gooien; de boel bederven.

roete, route.
roezemoeze,roezemoezen.
roezemoezerech/g, roezemoezig, rumoerig;
onordelijk.

roffel, roffel.
roffele, roffelen.
roffelech/g, roffelig.
rogge, rogge.
rok, rok.
rol, rol; vkw. rol/echie.
rolle, ww. rollen.
rollebolle, rollebollen.
rollende kloot, luchthartige grappen, makende
vrouw. Die vrau Van Buure iz nau nè sóón
rollende klóót, ze trèk ter eige nurregez wa 
fan an; ze èd ooveral schik in èn maak ooveral 
en lol/echie van. 

roller, roller.
rolletjie, et - van de kant, de stenen rollaag
langs de waterkant. Jo, lóóp nie sóó langs et
rolletjie van de kant, strakkies fa/ ie der nog
in.

rommel, rommel.
rommele, rommelen.
rommelech/g, rommelig.
rommelpot (veroud.), rommelpot. Op vastel

aavent liepen kinderen met de rommelpot en
zotten langs de huizen om voor een paar
cent een liedje te zingen. Het eerst verdween
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de rommelpot, de zotten werden later ook 
niet zo veel meer gezien. 

romp,romp. 
romslomp, rompslomp. 
ronke, ronken. 
ronsel, rondsel, kamrad. 
ront/d (voc.), rond. 
ronte, rondte. 
rontjie, rondje; en rontjie geeve, de consump
tie voor het hele gezelschap betalen. 

rontkomme, toekomen. t Sèl en toer weeze om 
mi soon klein weekchèltjie ront te komme. 

rontsègge, een sterfgeval aanzeggen. 
rMdachtech/g, roodachtig. 
1. rMf, roof, diefstal.
2. rMf, roof, korst op een genezen wond. _..
steej.

1. rMje, rooien (van bomen).
2. rMje, reeje, klaarspelen, volbrengen. _..
reeje.

Rööje Durrep, in et-, Rode Dorp; buurt aan
de Nieuwe Vaart, gesticht± 1916.

rööjêêre, royeren.
rööje lööp, kopergeld, centen en (vroeger)
halve centen.

rööjemènt, royement.
rMje ont/d (voc.), de -, de rode hond (huid-
ziekte).

rMk,rook.
rMke, roken.
rMkerech/g, rokerig.
rööker(t), roker.
rööm,room.
röömeis/z, roomijs.
rööms/z, rooms katholiek; verb. roomse.
rMmse malloot, ->- 2. malloot. Eerste donder-
dag na 25 november.

roos/z, roos.
rMster, rooster.
raöstere, roosteren.
rööt/d (voc.), rood; verb. rooje; root warre,
blozen.

röötfonk, roodvonk.
rMve, roven.
rööver, rover.
Roozedal, in de -, Rozendaal (straatnaam).
roozekrans/z, rozenkrans.
roozeoetjie, rozenhoedje, rozenkrans.
roozèt, rezèt, rozet.
1. rot, znw. rat. Volksetymologie: azzie dêûr
en rot chebeete wort, tan gaat et rotte, daar

om iet tad bêêst ook rot.
2. rot, bnw. en bw. rot, bedorven.
rots, rots.
rotsak, rotzak, scheldwoord voor een slecht
mens.
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rotsööj, rotzooi, rommel. 
rotte, rotten. 
rottech/g, rottig. 
rottecheit/d (voc.), rottigheid, slechtheid. Wa 
bè jeij voor en vènt, jeij zit fol mid rottecheit. 

rottekruit/d (voc.), rattenkruit. 
rotteng, rotting, rotan. 
Rotterdamse Vêêr, op te -, op et -, Rotter-
damse Veer. 

rozze (niet: rosse), roze (kleur). 
ruch/g, rug. 
rugbaareit/d (voc.), ruchtbaarheid. 
ruggegraat, ruggegraat. 
ruggestrèng, ruggestreng. 
ruich/g, ruig. 
ruif/v, ruif. 
mij, rouw, rui. Onze kippez bènne in de ruij 

(ruuw). 
mike, ruiken. 
ruiker, ruiker. 
ruil, ruil. 
ruile, ruilen; ovt. enk. rooi, mv. rooie; volt. 
dw.geroole. 

ruim, ruim (znw., bnw. en bw.). 
ruimte, ruimte. 
ruin, ruin, gecastreerde hengst. 
mise, ruisen. 
ruit, ruit. 
ruite, ruiten (kaartterm); ook ruites/z en 
ruiters/z. 

ruitemetuit, vrolijk onbezorgd kind 
ruiter, ruiter. 
ruitetikker, ruitentikker. 
ruk,ruk. 
ntkke, rukken. 
rul, rul. 
run, alleen in: b/oeje az en run, bloeden als 
een rund (dat geslacht wordt). 

runt/d (voc.), rund; mv. rundere. 
rups,rups. 
rust, rust. 
ruste, rusten. 
rustech/g, rustig. 
rustechies/z, rustigjes. 
rut, rut; alles bij het spel verloren hebbend. 
ruttemetut, versterkte vorm van rut, maar 
ook iron. gebruikt. 

rouwe, ruien. 
ruuzie, ruzie. 
ruuziezoeker(t), ruziezoeker. 
ruzbank, rustbank. 

s. 

saabel, sabel. 



saagoo, sago. 
saaj, saai, vervelend. 
saajecheit/d (voc.), saaiheid. 
saalèt, op - sitte, netjes aangekleed zitten in 
afwachting van een min of meer plechtige 
gebeurtenis; syn. mid en opchespêld èmpt 
sitte. --+ opchespèlt. 

saame,samen. 
saampies/z, saampjes, knus tezamen. 
saar, tsaar. 
saatan, satan. 
saatein, satijn. 
saaterdachs/gz, zaterdags, op zaterdag. 
saatienèt, satinet. 
sabbat, sabbat; ook wel gebruikt voor zon-
dach. 

sabbattist, sabbattist. 
sabbele, sabbelen. 
sacherein, 1. verdriet, chagrijn; 2. vervelend 
persoon. Verveelende vènt au nauw iz op mi 
sêûre, sacherein da je bèn. 

sachereinech/g, chagrijnig. 
sacheriene, sacharine, zoetstof. 
satîeraan, saffraan, saffraan. Zegsw. Wat 
weet nauw en eezel van saffraan, et bêêsie 
kom noojd in de winkel, je moet niet praten 
over dingen waarvan je geen verstand hebt. 
Voor een variant op deze zegsw. --+ Spr. en 
Zegsw. 325 en nessiestoore. 

sakkeremènt, sacrament. 
sakkerjuu, veel gebezigde bastaardvloek. 
sallemander, 1. salamander; 2. (pej.) lichaam. 

Wi jeij iz en pak op ie sallemander èbbe? 
sallemejak, salmiak. 
sallewêêre, salueren. 
salpeeter, salpeter. 
sandaal, sandaal. 
sannieplak (veroud.). Vierkant plankje met 
steel, dat vnl. werd gebruikt om te sannie
plakke. Bij dit spelletje werd met de sannie
plak een aan beide einden aangepunt stokje 
omhoog geslagen, doordat dit stokje, de 
pinkel, op een der punten werd getikt. In de 
lucht werd dan deze pinkel met de sannie
plak weggeslagen. --+ pinkel. 

santeej, santé (gezegde als men op iemands 
gezondheid dronk); ook als groet gebruikt 
en dan vaak vervormd tot santjies/z. 

santepetiekraam, rommel, onoverzichtelijke 
troep. Contaminatie van santepetie en san
tenkraam. Nauw, azze jullie et nied êêns 
kènne warre, dan zoek ie t maar uit; ik trèk 
me van jullie èèle santepetiekraam niks mêêr 
an. 

sarre, sarren. 
sarrevetuut, sarrevezaan, hetzelfde als sache-

rein. - Zèg, lêêleken sarrevetuut, waarom 
mo jeij nau da kint soo pèste? 

sassenbloet/d (voc.), sassenbloed (d.i. des 
harten bloed). Zegsw. Da chaa fan sassen
bloet, dat gaat alleen met grote opoffering. 

1. saus/z, saus.
2. saus/z, reden, oorzaak (Frans chose). Keik,

da tie jau nie sètte kèn, daz nau de êêle saus;
daarom verjèm tiej et om jau te èllepe.

sauze, sauzen.
schaa, schaade, schaaj, schade. Zegsw. Je kom
te schaaj maar iz inaale, kom bij mij maar
eens terughalen, wat ik hier heb genoten.
Dit gezegde werd en wordt gebezigd, als
men bij iemand thee of koffie heeft gedron
ken of op een of andere wijze is getrakteerd.

schaadelek, schadelijk.
schaadeloos/z, schadeloos, ongevaarlijk.
schaadepossie, schadepost. Meestal werd het
vkw. gebruikt.

schaaduu, schaduw.
schaaf/v, schaaf.
schaajchie, et -, vkw. van schaaduu. Lèkker
in t schaajchie zitte, heerlijk in de schaduw
zitten.

schaake, schaken.
schaakel, schakel.
schaaker, schaker.
schaal, schaal.
schaame, schamen.
schaamt, schaamte, schaamte.
schaap, schaap.
schaapeblom, bloem van de rode klaver
(Trifolium pratense); de bloem van de witte
klaver (Trifolium repens) noemde men wel
de witte schaapeblom.

schaapewollekies/z, schapewolkjes (zelden
enk.).

schaar, schaar.
schaaresliep, scharensliep, scharenslijper.
schaars/z, schaars; verb. schaarse.
schaarste, schaarste, schaarsheid.
schaas/z, schaats; mv. schaase.
schaase, ww. schaatsen.
schaasereije, schaatsenrijden.
schaasereijer, schaatsenrijder.
schaatere, schateren.
schaaterlache, schaterlachen.
schaave, schaven.
1. schafte, schaffen. Raat schafte, raad schaf
fen.

2. schafte < schofte, schaften. --+ schafte.
J. schafte < schofte, te - èbbe mit, te maken

hebben met. Daar èb ek niks meej te schafte,
daar heb ik niets mee te maken. - Wat è k
mi jau te schafte? wat heb ik met jou te ma-
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ken? 
scballem, schalm, schakel. 
schampe, schampen. 
schamper, schamper. 
scbamperties/z, schampertjes. 
schampscheut, schimpscheut, hatelijke toe-
speling; ook schèmpscheut en schimpscheut. 

schandaal, schandaal. 
schandaalech/g, schandalig. 
schande, schande. Zegsw. mi schaade èn 
schande wor ie weis. 

schandelek, schandelijk. 
schandelezêêre, schandaliseren. 
schanflèk, schandvlek. 
schanflèkke, schandvlekken. 
schans/z, schans. 
schappelek, 1. schappelijk, redelijk. Ik è tiej 
aamer vóór en schappelek preisie gekocht. 
2. fatsoenlijk. En auwer mo ter toch fóór
zurrege, dadde de kindere schappelek che
k/eejt naa school gaane.

schappelekeit/d (voc.), schappelijkheid.
schappelier, scapulier; ook skappelier.
schar, schar.
scharminkel, scharminkel.
scharneilech/g, schijnheilig; ook schènei/ech/g
en scheineilech/g.

scharrelaar, scharrelaar.
scharrele, 1. scharrelen; 2. kleine bezigheden
verrichten; 3. losse verkering hebben.

schat, schat.
schatte, schatten.
schattebaut, schattebout.
schattech/g, schattig.
schatteng, schatting.
scheedel, schedel.
scheef/v, scheef.
scheefie > scheifie, schij(le.
scheefte, scheefheid; ook scheevecheit.
scheej, schede.
1, scheel, scheel, scheelziend.
2. scheel, schuin, scheef. Die dêûr is scheel;
ook scheeluuw.

scheele, ovt. schau/ (veroud.), school; 1.
schelen. Da school nie feu/ ov ek a je oover
reeje; 2. verschillen. Die twee broers scheele
nie feu/ in lèngte.

1. scheelecheit/d (voc.), scheelheid, het scheel
zien.

2. scheelecheit/d (voc.), scheef zijn.
scheemer, schemer; syn. tusse licht èn donker.
scheemerachtech/g, schemerachtig.
scheemere,schemeren.
scheemerech/g, schemerig.
scheemering, schemering; syn. tusse licht èn
donker.

scheen, scheen. 
scheenbêên, scheenbeen. 
scheepsrècht, scheepsrecht. Driemaal is 
scheepsrècht. 

schêêre,scheren. 
schêêreng, schering. Dat is schêêreng èn in
s/ach. 

scheet, scheet, poep, wind. 
scheideng, scheiding. Meestal in de bet. echt
scheiding. Een scheiding tussen twee dingen 
werd gewoonlijk ofscheijeng genoemd. 

scheif/v, 1. schijf; oudere vorm scheef; vkw. 
scheefte. 
2. wiel, wielschijf(nieuw).

scheijbaar, scheidbaar.
scheije, scheiden; ovt. scheej; volt. dw. ge
scheeje. - Jeij èt et seeker ook al geóórt,
dadde onze buure gaane scheije.

scheijkunde, scheikunde, chemie.
schein, schijn.
scheinbaar, schijnbaar; ook gebruikt met
bet. blijkbaar. Eij begin scheinbaar èrreg aut
te worre, je kèn et an alles choet mèrreke.

1. scheine, zelfst. ww. schijnen, licht versprei-
den.

2. scheine, koppelww. schijnen, lijken. Eij
scheind wèl èrrech chezont, maar eij /óóp nie
fóór niks sóó dikkelz naa den dokter. Dikwijls
heeft scheine ook de bet. blijken. Eij schein
tan tog maar knap reik te weeze, want eij èd
en êêle boel eige uize.

scheineilech/g, __,_ scharneilech/g.
scheinsel, schijnsel.
scheintjie, schijntje, heel weinig, een beetje.
1. scheit, schijt, een van de standen van de
koot bij het kootspel.

2. scheit, maling; alleen in daar è k scheil an.
3. scheit, in de - sitte, in angst zitten. -+ pe
naarie.

scheite, schijten; plat voor: z'n behoefte doen.
scheitert, bangerd, lafaard; syn. scheituis/z,
scheitleister.

schèl, bnw. en bw. schel (van licht en geluid).
Wad en schèl licht cheef tie lamp. - Je mo 
nie sóó schèl jfuite. 

schèlde, schelden; ovt. schol, mv. scholle; 
volt. dw. gescholle, gescholde. - Ze scholle 
mekaar uit fóór rotte vis. 

schèllem, schelm. 
schèlleng, schelling. Als munt niet meer be
kend; het woord werd soms nog gebruikt 
om een waarde van 30 cent aan te geven. 

schèllevis/z, schelvis. 
Schèltemaastraat, in de -, Scheltemastraat. 
schèmpscheut, -+ schampscheut. 
schènde, schenden; ovt. schon; volt. dw. 



geschonne > geschonde. 
schèndeng, schending. 
schènkies/z, _.. peipeschènkies. 
schènnes/z, schennis. 
schèp, mw. schep; en -, veel. Da kos me en 
schèp chèlt. 

1. schèppe, scheppen (met een schep); ovt.
schèpte; volt. dw.geschèpt.

2. schèppe, scheppen, doen ontstaan; ovt.
schèpte en schiep; volt. dw. geschaape. -
Je oev ie nie te schaame, me bènne allegaar
êênder geschaape.

schèppeng, schepping.
schèpper, schepper.
schèpsel, schepsel; ook pej. voor mens. Wad
en raar schèpse/ of tie vrau va me broer is, da
kèn ek je gewoon nie sègge.

schernier, scharnier.
schèrref/v, scherf.
schèrrem, scherm.
schèrreme, schermen; ook in fig. bet. Je mo
nie sóó mid al die vreemde wóórde schèrreme,
t is tog niks mi je.

schèrrep, scherp.
schèrrepte, 1. scherpheid; 2. scherpe kant.
schèttere, schetteren.
schêûr, scheur.
schêûre, ww. scheuren.
schêûreng, scheuring.
scheut, scheut.
scheutech/g, scheutig, royaal. Nau, èrrech
scheuteg is tie nuuwe baas fan mein ook nie,
je kèn amper vreij kreige van em, az je naa en
brulleft mot.

schevot, schavot.
schevuit, schavuit.
schichtech/g, schichtig.
schielek, schielijk.
schiereilant/d (voc.), schiereiland.
schiet, -speule, verstoppertje spelen. De
naam komt misschien van de roep schiet
maar uit!

schiete, schieten.
schietlööt/d (voc.), schietlood.
schifte, _.. kappele.
schik, schik, plezier. Eij iz in zen schik, hij is
tevreden. 

schikke, 1. schikken, het samen eens worden 
door van weerskanten wat toe te geven. Me

zèlle het saame bèst schikke. 
2. meevallen. Doe je vinger veel zêêr? Neej
óór, et schik nogal.
3. op z'n plaats brengen of zetten. Nau mo
jeij die stoe/e is sóó schikke, dadde me alle
gaar zitte kènne.

schikkelek, 1. schikkelijk, inschikkelijk. Nau,

die tante van jauw iz ook nied èrrech schikke
lek, da fa/ nie mee om mi ter om te gaan. 
2. tamelijk. Drie gulde vóór da ding iz en
schikkelek preisie.

schil, schil.
schilder, schilder.
1. schildere, schilderen, schilderijen maken.
2. schildere, op wacht staan, op de uitkijk
staan; wachtend heen en weer lopen. Eij
lóóp almaar vóór et uis fan die meit te schil
dere. - Zegsw. Wie bang iz mo schildere.
(Spr. enZegsw. 490).

schildereij, schilderij.
schilderuis/z, schilderhuis.
schille, ww. schillen.
schillefer, schilfer.
schillefere, schilferen.
schilleferech/g, schilferig.
schillepfink, schildvink, vink.
schilpat/d (voc.), schildpad.
schilt/d (voc.), schild.
schiltwacht, schildwacht.
schim, schim.
schimmechie, I. klein beetje. Ik ferdien taar
maar en schimmechie. - 2. dunne boterham.
Geev mein maar en dun schimmechie, ik è nie

feul onger.
1. schimmel, schimmel (paardesoort).
2. schimmel, schimmel, zwamachtige uitslag.
schimmele, schimmelen; veelal beschimmele
of verschimmele.

schimpe, schimpen, schempen.
schimpscheut, _.. schèmpscheut en schamp-
scheut.

schinke, schenken.
schinkel, schenkel.
schinkelvlees/z, schenkelvlees.
schinkies/z, _.. peipeschènkies.
schip, schip; mv. scheepe; vkw. scheepie.
schipper, schipper.
schippere, schipperen, geven en nemen. -+
matse, matte.

schittere, schitteren.
schobbejak, schobbejak.
schobberdebonk, vóór - lóópe, er slordig of
gehavend uitzien. Het Gouds kent het woord
alleen in deze uitdr., niet in de bet. op de 
schobberdebonk lopen = bedelen, schooi
eren. 

schoejeng, schoeiing. 
schoelie, schoelje, schoft. 
schoen, schoen. 
schoep, schoep. 
schoer > schauwer, schouder. 
1. schoft, schoft, slecht mens.
2. schoft, schouder en hoogste deel van de rug
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van viervoetige dieren als paarden en run
deren. 

3. schoft, deel van een werkdag dat niet door
een rusttijd wordt onderbroken; tijd tussen
twee schofteije. De éerste schoft was de tijd
van het begin van het werk tot de eerste
schafttijd, ca. half negen; de tijd tussen eer
ste en tweede schafttijd heette het tweede
schoft (aanvang I 2 à I 3 uur) enz.

schofte > schafte, schaften, op de werk
plaats of thuis eten ter onderbreking van de
werktijd.

schofteit/d (voc.), schafttijd.
schofterech/g, schoftig, slecht, minderwaar
dig.

schok, schok.
schokke, betalen. Azzie wat móójz wil èbbe,
dan zè je der vóór motte schokke.

schol, schol.
scholleve, overmatig en zeer snel eten; ovt.
schollevde, volt. dw. gescholleft. - Zit nie
sóó te scholleve, t leikend wèl ovvie uiche
ongerd bèn.

schommel, schommel.
schommele, schommelen.
schööjere, schooien, schooieren.
schööjert, schooier.
school, et-, school.
schöön, schoon, zindelijk, niet vuil. Niet in de
het. mooi.

schoon-, voorvoegsel met de bet. aange
trouwd. Het werd wel gebruikt, maar kwam
pas in later tijd meer en meer in zwang. De
familieverhoudingen werden op andere
wijze uitgedrukt. De schoonouders heetten
men mansfaader, men vrauwzmoeder enz.
De aangetrouwde kinderen noemde men
men zoon zen vrauw, men dochter der man.
De schoonzuster heette voor de eerste
wereldoorlog nog wel snaartie, daarna an
getraude zus, maar toch al heel gauw schoon
zus of schoonzuster. Het woord zwaager is
altijd in zwang geweest, zowel voor broers
van echtgenoot en echtgenote als voor
echtgenoten van getrouwde zusters.

schöor, wrang; samengetrokken mond ten
gevolge van het eten van zure spijzen zoals
appels, rabarber. --+ sleej.

schöorem, schorem; onfatsoenlijke mensen.
schöorstêên, schoorsteen.
schööt, schoot, deel van het vrouwenlichaam.
schootel, schotel.
1. schop, schop, trap.
2. schop, schop, graafwerktuig.
1. schoppe, ww. schoppen, trappen.
2. schoppe, znw. mv. schoppen, kaartsoort;
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ook schoppes/ z. 
schopstoel, schopstoel; alleen in de uitdr. op 
te schopstoel zitte, te veel zijn, niet gewenst 
zijn. 

schor, schor, hees. 
schorrecheit/d (voc.), schorheid. 
schorrepejoen, schorpioen. 
schorriemorrie, minderwaardig volk, ge-
peupel. 

schors/z, schors. 
schorse, ww. schorsen. 
schort, schort. 
1. schot, schot, schutting (tussenschot).
2. schot, schot (van een vuurwapen).
schots, schots, drijvend stuk ijs.
schots èn scheef, schots en scheef, verkeerd,
dooreen.

schraach/g,schraag.
schraal, schraal.
schraalte, schraalte, schraalheid.
schraalties/z, schraaltjes, armoedig, pover-
tjes.

schraape,schrapen.
schraaperech/g, schraperig, gierig.
schraaperecheit/d (voc.), schraperigheid.
schraapert, schraper.
schraavele, het krabben van kippen in de
aarde. Èn don doen ek alteid wat turrevmol
lem in t ok, dan kènne die kippez lèkker
schraavele, da doene ze zóó graach.

schram, schram; vkw. schrammechie.
schramme,schrammen.
schranze, schranzen, gulzig en veel eten.
1. schrap, schrap, streep. En schrap an de 

ballek, een zeldzaamheid. - Mo je is keike,
daz ook en schrap an de ballek, die dronke
lor daar van et ènde van de steeg iz en kéér
nuchtere.

2. schrap, schrap, stevig; - staan, stevig in
z'n schoenen staan; zen eige schrap sètte,
een afwerende houding aannemen, zich
verzetten, niet van toegeven weten. Nauw,
as tie mi je gaa praate, dan mag ie je eige wèl
schrap sètte, anderz aal tie je oover to te gèk
ste dinge.

schrappe, 1. schrappen, doorschrappen,
royeren; 2. afschrappen.

schrapsel, afschrapsel, schrapsel.
schrêêbèk, 1. iemand die hard schreeuwt;
iemand die veel huilt.

schreef/v, schreef, lijn, schrap. Uitdr. en
schreefie vóór èbbe, meer in de gunst staan
dan een ander. Da gaad oover de schreef,
dat gaat te ver.

schrêêw, schreeuw, gil.
schrêêwe, I. schreeuwen, hard roepen; 2.



schreien, huilen . ...... kreite. 
schrêêwert, schreeuwer. 
scbrêêwlêêlek, schreeuwlelijk; 2. iemand die 
hinderlijk huilt. 

schreine, schrijnen. 
schreinwèrreker, schrijnwerker, f ijnmeubel
maker. Wa staa tat kipok fan jau der scheev 
beij.-Nau jaa, k èt et sèllef chemaakt en je 
mo reekene, ik bèn géén schreinwèrreker. 

scbreive, schrijven. 
schrei ver, schrijver. 
schriel, schriel, zeer schraal, mager of gierig. 
schrüchelêêrde, schriftgeleerde. 
schrift, et -, I. schrift, het geschrevene; 2. 
cahier. 

Schrüt, de-, bijbel. 
scbriftelek, schriftelijk. 
schrik, schrik. 
schrikachtech/g, schrikachtig. 
schrikke, schrikken; ovt. schrok; volt. dw. 
geschrokke. 

schrikkeljaar, schrikkeljaar. 
scbrikkerech/g, schrikachtig, schrikkerig. 
schrobbezaach/g, schrobzaag. 
schroef/v, schroef. 
schroeje, schroeien. 
schroeve,schroeven. 
schrok, znw. schrok; ook schrokker!, schrok-
op. 

scbrokke, schrokken. 
scbrokkerech/g, schrokkerig, schrokkig. 
schrompele, schrompelen. 
schrompelech/g, schrompelig. 
schudde, schudden. 
schuif/v, schuif; vkw. schuifie. 
schuifele, schuifelen. 
schuile, schuilen; O\<t. school; volt. dw. ge-
schoole. 

schuim, schuim. 
schuime, schuimen. 
schuin, schuin; ook in de betekenis niet net
jes: en schuine mop. 

schuins/z, schuins, in de schuinte, scheef. 
Die lap is schuinz ofchesneeje. 

schuinte, schuinte, schuinheid. 
schuinzmarsjêêrder, schuinsmarcheerder, 
luchthartig mens. 

schuit, schuit, schip . ...... blauwe schuit. 
schuive, schuiven. Laa sein maar schuive, 
laat hem z'n gang maar gaan, hij redt zich 
wel. 

schuivert, 1. uitglijdende beweging. Die vènt 
chleej uit oover en appelesieneschil èn daar 
maak tie me daar èjfe en schuiver!! - 2. snelle 
loop. Eij nam en schuiver! fan de ééne kant 
fan de straat naa de andere kant. 

schuldech/g, schuldig. 
schuldege, znw. schuldige. 
schullep, schulp. Ze kruipt in der schullep, ze 
krabbelt terug. 

schult/d (voc.), schuld. 
schunnech/g, schunnig. 
schunnecheit/d (voc.), schunnigheid. 
schup/b, schub; mv. schubbes/z. 
schurreft, schurft. 
schurrek, schurk. 
1. schut, ...... 1. schot. 
J.. schut, vóór - staan, voor gek staan. 
schutte, schutten, een schip door de sluis 
laten gaan. 

schutter, schutter; en raare schutter, een 
vreemd handelend persoon. 

schuttere (veroud.), schutteren. 
schutterech/g, schutterig, onhandig. 
schuttereij, schutterij (het woord is verouderd, 
de schutterij is afgedankt). 

schutteng, schutting. 
schuu (veroud.), heel erg, verschrikkelijk. t Is 

schuu, zoo as tie vènt sen eige kindere slaat. 
schuur, schuur. 
1. schuure, schuren.
2. schuure, het schoonmaken van de grachten
en riolen in de binnenstad. Door het inlaten
van water uit de IJsel en het sluiten en ope
nen van daarvoor aangebrachte sluisjes
werd het water door de grachten en hoofd
riolen van de binnenstad geperst. Op veel
punten in de stad werd daardoor een hoge
waterstand veroorzaakt. Daarom werd het
schuure van te voren overal door de omroe
per ( ...... -) bekend gemaakt. 

schouw, schuw, bang. 
schuuwecheit/d (voc.), schuwheid. 
sebiet, subiet, dadelijk, direct. 
sêêrie, serie. 
sefraan, ...... sajferaan. 
segaar, sigaar. Je bèn de segaar, je bent de 
dupe. 

segeunder, zigeuner. 
seibelaar, zaniker, kletsmajoor, treuzelaar. 
Zèch, seibelaar, staa taar nau géén flauwe 
praatjies te verkoópe, wèrrek liever dêûr, zóó 
schiet je géén steek op. 

seifer, cijfer. 
sein, sein, teken. 
seine, seinen. 
seis/z, sijs (vogel); meestal vkw. seisie. 
seisiezleimer(t), sijsjeslijmer; langzaam spre-
kend en handelend persoon, die meestal nog 
flauwe praatjes verkoopt ook. Ongeveer 
syn. met seibelaar. 

seist, zeis. 
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sejèt, sjèt, sa jet. 
sekaade, sukade. 
sekonde, seconde. 
sekreet, 1. (pej.) w.c.; 2. mispunt, naar mens. 

Wad en sekreet is tat weif fan ieroover toch; 
alteit lóóp se van iederêên kwaat te vertèlle. 

sèksie, sectie. 
sèkte, sekte. 
sekuur, secuur, precies. 
sekuurecheit/d (voc.), secuurheid, precies-
heid, securiteit; ook sekuurieteit/d (voc.). 

sèl, cel. 
selaares/z, salaris. 
seldaat, soldaat. 
Seldaatesteech/g, in de -, Nieuwsteeg. Deze 
steeg kwam op de kazerne uit en werd daar
om vroeger Seldaatesteech genoemd. 

seldêêr, soldeer. 
seldêêre, solderen. 
sèlderie, selderie. 
seliede, solide. 
selinder, cilinder. 
selinderorloozie, cilinderhorloge (een ouder
wets uurwerk, dat met een sleuteltje moest 
worden opgewonden). 

selon, salon. 
seluusie (nieuw), solutie. 
seluut, seluutjies/z, saluut, het woord werd ge-
bruikt als groet, zoals bezjoer, bonjour. 

semènt, cement. 
senoode, synode. 
sènt,cent. 
sèntemènteel, sèntiemènteel, sentimenteel. 
sènterböör, centerboor. 
sèntiemeeter, centimeter; gebr. duim of 
nuuwe duim. 

sepier, cipier. 
sèptember, september. 
sèpter, scepter. 
sering, sering. 
sèrrejeus/z, serieus. 
sèrrepènt, serpent, tergend treiterend en ve-
nijnig mens. 

sèrrepènte, ww. treiteren, tergen, plagen. 
sèrrepènterech/g, serpentig, treiterig, tergend. 
sèrrepentiene, serpentine. 
sèrrevèt, servet. 
sèrrevies/ z, servies. 
sertêêrder, sorteerder. 
sertêêre, sorteren. 
sèrzjant, sergeant. 
seseis/z, saucijs. 
sèstech/g, zestig. Zegsw. Bè je sèstech? ben je 
wel goed wijs, wat denk je wel! (In alle 
samenstellingen blijft de eerste s van sèstech 
behouden, wordt dus geen z). 

16o 

sèsteger, zestiger. 
setein, satijn. 
setroen, citroen. 
seuventech/g > seeventech/g, zeventig. (Zie 
de aant. over de aanvangs -s bij sèstech). 

seuventeger > seeventeger, zeventiger. 
sevööjekööl, savooiekool. 
sezoen, seizoen. 
siddere, sidderen. 
siegerèt, sigaret. 
sienegooge, synagoge. 
siepele, siepere, sijpelen. t Is chewoon onde
wêêr, et waater sieperd uit me schoene. 

siepers/z, cypers (alleen gebruikt voor een 
bepaald soort kat). 

sier, sier. 
sieraat/d (voc.), sieraad. 
sierelek, sierlijk. 
sierurzein, chirurgijn; --+ meester. 
siesteem, systeem. 
sievejaar, sievenjaar, chiffonnière, ladenkast. 
1. sik, sik, puntbaardje.
2. sik, geit.
sikkenêûrech/ g, sikkeneurig; ook sinkenêû-
rech/g en zinkenêûrech/g.

sikkepit, sikkepit.
sikker, dronken.
sikkeretaares/z, secretaris.
sim,sim.
simpel, simpel.
singel, singel.
Singelsteech/g, in de -, Singelsteeg; thans
Singelstraat.

sinjaal, signaal.
sinjêOr, sinjeur.
sintel, sintel.
sint-juttemes/z, sint-juttemis. Uitdr. Mi sint
juttemez as te kalleverz op t eiz danse, nooit.
Ook sunt-juttemes/ z. 

sipperaasie (veroud.). Het woord betekent
klaarblijkelijk separatie, scheiding, maar
werd haast altijd gebruikt in de betekenis
consideratie, rekening houdend met de om
standigheden. Er is meer sprake van onder
scheid dan scheiding. Je mo mit sein wèl en
beetjie sipperaasie gebruike, eij is pas sóó ziek
cheweest, je kèn van zein nog nie fraage, wa
je van en gezont mins kèn ver/ange.

sirrekaa, circa, ongeveer.
sirrekel, cirkel.
sirrekelaare, circulaire.
sirremoo'nie, ceremonie.
sirrenaade, serenade.
sisse, sissen.
sisser, sisser. Zegsw. t Sèl wèl mid en sisser
ovlóope, 't zal niet zo'n vaart lopen; 't zal



wel geen erge gevolgen hebben. 
sjaakies/z, alleen in de uitdr. zen eige sjaakiez 
auwe, zich stil houden, zich onnozel houden. 
k Sau men eige maar sjaakiez auwe az ek jau 
was, want azze ze in de gaate kreige, da je ier 
eigelek êêlegaar nie komme mach, tan gooje 
ze je der nog uit. 

sjaal, sjaal. 
sjachelaar, sjacheraar. 
sjacheldereij, gesjachel. 
sjachele, sjachelen. 
sjannieplak, -,. sannieplak. 
sjap, sjappie, sjap, sjappie; onverzorgd mens; 
verlopen type. 

sjauw, sjouw. Da fiel nie meej, t waz en êêle 
sjauw. 

sjauwe, sjouwen. 
sjauwerman, sjouwerman; mv. sjauwermanne, 
sjauwerluij. 

sjeej, de-, hachee, uiensaus. 
sjees/z, sjees; iron. voor elke wagen en voor 
kinderwagen. Nau, daar kom ek an mi men 
sjeez mi me kroost ter in. 

sjèf, chef. 
sjefêûr, chauffeur. 
sjèk,shag. 
1. sjèkkie, zelf gerolde sigaret. Jo, laa me iz en
sjèkkie va je draaje?

2. sjèkkie (veroud.), vrouwenjak, soort
blouse voor vrouwen.

sjekoo (veroud.), sjako.
sjelot, sjalot.
sjèm,jam.
sjenêêre, generen.
sjenie, genie; zin. Die knul èd nau nurreges
sjeniej in.

sjèrrep, sjerp.
sjèt, -,.sejèt.
sjiek, chic, netjes, deftig.
sjokke, sjokken.
sjokkerech/g, sjokkerig.
sjokkiespèt (veroud.), jockeypet, in de mode
gekomen na de pet met hoge bol en voor
uitstekende klep. De pet wordt nog wel ge
dragen, maar wordt niet meer sjokkiespèt
genoemd.

sjollezie, jaloezie, scherm van evenwijdig aan
elkaar lopende latjes dat voor een raam neer
gelaten en opgetrokken kan worden. Het 
wordt nu weinig meer gebruikt. - Ook 
zollezie. 

sjoofel, sjofel; ook sjoofelties/ z. 
sjop (veroud.), hansop. 
sjorre, sjorren. 
sjuu, jus; ook wel saus. 
sjuust, juist. 

slaa, sla, salade. 
slaach/g, slaag. 
slaaf/v, slaaf. 
slaage, slaan, slagen. 
slaager, slager. 
slaagereij, slagerij. 
1. slaan, het in elkaar draaien van touw tot
koord.

2. slaan, slaan, klappen geven. Voor vervoe
ging zie Vormleer, Het Werkwoord.

3. slaan, slagen; ook slaage. - Ko je nogal
goet slaan mi te groente op te mart fenochent?

1. slaap, slaap, neiging tot slapen.
2. slaap, zijkant van het voorhoofd.
slaape, slapen.
slaaperech/g, slaperig.
slaaperecheit/d (voc.), slaperigheid.
slaaper(t), slaapkop, suffer.
slaapie, slaapje (soldatenterm), iemand naast
wie, onder wie of boven wie men slaapt.

slaavemeij, slavernij.
slaavin, slavin.
slabhakke, slabakken.
slabhakker, slabakker.
slabbakkereij, slabakkerij; ook slabbakke
raasie.

slabbe, slab; gebr. was het vkw. slabbechie,
slabbetje.

slach/g, slag; op-, dadelijk, onverwijld; op
slag.

1. slachte, slachten, doden van vee.
2. slachte, gelijken op. Je slach persiez je
vaader.

slagaader, slagaar, slagader.
slagbank, slachtbank.
slak, slak.
slampamper, slampamper.
slang, slang.
slank, slank.
slap,slap.
slappecheit/d (voc.), slapheid.
slappeling, slappeling.
slapte, slapte.
slèch/g, slègge, slegge. Uitdr. En kop az en
slèch, een zeer rood hoofd.

slècht, slecht.
slèchtecheit/d (voc.), slechtheid.
1. sleej, znw. slede, slee; vkw. sleejchie.
2. sleej, bnw. en bw. ziekelijk; wrang. Wa sie

ta kint ter sleej uit. - Men tande bènne sleej
van die zuure appels.

sleep, sleep.
sleepe (niet: slêêpe ), slepen.
sleeper (niet: slêêper), sleper, iemand die
goederen vervoert per sleperswagen.

sleeptau(w), sleeptouw. Iemand op sleeptau
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neeme, hem meeslepen om bepaalde 
handelingen te verrichten. 

sleets, sleets, veel en vlug slijtend. 
sleim, de -, slijm. Ek èp et snachs sóó benaut 

fan de sleim. 
sleimerech/g, slijmerig. 
sleimoest, slijmhoest. 
sleipe, slijpen. 
sleipsel, slijpsel. 
sleitaazie, slijtage. 
sleite, slijten. 
sleitereij, slijterij. 
slèntere, slenteren. 
slèt, slet, minderwaardige vrouw. 
sleuf/v, sleuf. 
slêûr, sleur. 
slêûre, sleuren. 
sleutel, sleutel. 
slibberech/g, slibberig, glibberig, slijkerig. 
sliepuit, sliepuit; uitroep om iemand, vnl. 
een kind belachelijk te maken. 

sliere, slieren. 
sliert, sliert. 
slik, de-, slik. Jo,je pèt fald in de slik. 
slikke, slikken. 
slikkerech/g, slijkerig. 
1. slim, slim, verstandig, schrander.
2. slim, scheef. Keik iz, die jonge èd en slim
béén.

slimmecheit/d (voc.), slimheid.
slimmerek, slimmerik.
slimmert/d (voc.), slimmerd.
1. slinger, slinger (van een uurwerk).
2. slinger, in die-, ongeveer. Ek komt om en
uur of sèz, in die slinger.

3. slinger, plezier, zin. Eij è sen slinger, hij
heeft z'n zin, hij is in z'n schik.

slingere, slingeren.
slinke, slinken.
slinks, slinks, stiekem, in 't geheim; ook ter-
s/inks.

slip, slip.
slippe (nieuw), slippen, uitglijden.
slobber, slobber.
slobbere, slobberen.
sloddervos/z, slordevos, slordig mens; ook
slorrevos/ z, slordevos/ z.

sloeber, sloeber.
sloerie, sloerie.
1. slof/v, pantoffel; mv. sloffe.
2. slof/v, briket; mv. sloffe. - Doed iz en slov
op te kachel.

sloffe, sloffen, slepen. Lóóp tog nie sóó op je
kause te sloffe.

slok,slok.
slokkie, slokje, borreltje.
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slons/z, slons. 
slonze, slonzen. 
slonzech/g, slonzerech/g, slonzig. 
1. sloof/v > sloof/v, sloof, hardwerkende
vrouw.

2. slööf/v > sloof/v, voorschoot.
sloom, sloom, langzaam.
slöömecheit/d (voc.), sloomheid.
1. sloop, de -, sloop, het slopen. Dad uiz is
fóór de slóóp ferkocht.

2. slööp, et -, sloop, kussenovertrek. Je mo
nog èffe et slóóp om t kusse doen.

slööpe, slopen.
sloot, sloot (ook nog veel gebruikt voor een
gedempte, gerioleerde sloot, officieel ge
dempte zijl genoemd).

slööve, sloven, zwaar werk verrichten.
slop,slop.
slordech/g, slordig.
slordecheit/d (voc.), slordigheid.
slordevos/z, slorrevos/z,-+ sloddervos.
slot, slot.
sluijer, sluier.
sluimere, sluimeren.
sluipe, sluipen.
Sluipek, op-, Sluipwijk.
sluis/z, sluis.
sluite, sluiten.
sluiteng, sluiting.
slungel, slungel.
slurref/v, slurf.
slurrepe, slurpen.
smaak, smaak.
smaake, smaken.
smaakelek, smakelijk.
smaandachs/gz, 's maandags.
smaat/d (voc.), smaad.
smachte,smachten.
1. smak, smak, geluid dat men met de lippen
maakt.

2. smak, smak, zware val. Daar maakte me
die vènt tog en smak, toe die van de taafel of
fiel!
1. smakke, smakken, een smakgeluid met de
lippen maken.

2. smakke, neervallen, neersmijten. Jeij smak
alteit je kléére maar ooveral néér, da mo je
iz ovléére.

smakkert, smakker; ondeugend, maar ook
zielig persoon. Wad en ondeugende smakkert
bè jeij. - Ag, arreme smakkert I

smal, smal. De smalle geméénte, de mensen
die het niet breed hebben. Ik kèn nie feul
geeve óór, ek bèn zèllev ook maar van de
smalle geméénte.

smalletjies/z, smalletjes, schraaltjes. Nauw,



et eete is taar maar smalletjies. 
smalte, smalte. 
smaus/z (veroud.), smous. 
smauzont/d (voc.), smoushond. 
smeeje, smeden; ovt. smeejde; volt. dw. ge-
smeejt/d(voc.). 

smeejereij, smederij. 
smeeke, smeken. 
smêêr, smeer. 
1. smêêre, smeren, insmeren.
2. smêêre, er van door gaan. Ik smêêrt em. -
Eij is tem gesméért, maar ook eij èt em ge
sméért.

smêêrech/g, smerig.
smêêrecheit/d (voc.), smerigheid, viezigheid.
smêêres/z, smeris, een van de benamingen
voor diender.

smêêrkaanes/z, smeerkanis (min of meer euf.
voor sméérpoes).

smêêrlap, smeerlap, minderwaardig mens.
smêêrlappereij, smeerlapperij.
smêêrpoes/z, smeerpoets, vuilak.
smêêrsel, smeersel.
smeite, smijten.
smèlte, smelten.
smèt,smet.
smètte, smetten; door wrijven of lopen ont
stoken plekken op het lichaam krijgen.

smeujech/g, smeuïg. Je mo tie pap lang èn
/angsaam /aate kooke, dan wor tie lèkker
smeujech.

smeule, smeulen.
smiecht, smiecht; meestal niet in de betekenis
.,gemene kerel", maar goedaardig bedoeld,
meer in de bet. "ondeugd". Zèch, smiecht,
oo durrev ie nog binne te komme, naadad ik ie
toch chistere noch chezeid èp, tad ik ie nie
méér wau zien?

smieze, in de - èbbe, in de smiezen hebben,
begrijpen, in de gaten hebben.

smikkele, smikkelen, lekker eten.
smit, smid; mv. smis.
smoel, smoel; smoele trèkke, gekke gezichten
trekken.

smoelemènt, pej. voor smoel.
smoes/z, smoes, uitvlucht, verzinsel; meestal
vkw. smoesie. 

smoeze, smoezen, heimelijk iets met elkaar 
bespreken. Eej, wa smoeze jullie daar onder 
mekaar, mag ik et somz wêér nie weete? 

smoezelech/g, smoezelig, niet helemaal schoon 
meer. 

smoezelecheit/d (voc.), smoezeligheid. 
smokkelaar, smokkelaar. 
smokkeldereij, smokkelarij. 
smokkele, smokkelen; ook in de bet. on-

eerlijk rekenen of meten. Nau mo je mit 
et ovmeete van die lap nie smokkele, want 
tan kèn ik ter die rok noojd uikreige. 

smööke (niet: smooke ), smoken. Rooke èn 
smooke. 

smöör, de - inèbbe, de smoor inhebben, nij-
dig zijn, uit z'n humeur zijn. 

smöörêêt, smoorheet. 
smulle, smullen. 
snaar, snaar. 
snaartie (veroud.), schoonzuster; -+ schoon-. 
snaater, snater, mond, bek; meestal pej. ge-
bruikt. Als rijm op water, later enz. werd 
vaak gezegd: Az ik praat, auw jeij je snaaier. 

snaatere, snateren, kwebbelen, kletsen. 
snaavel, snavel. 
snakke, snakken, hevig verlangen. Je zèl der 
nogwèliz naa snakke, je zult er nog wel eens 
hevig naar verlangen (vooral tegen kinderen 
gebezigd, die hun walging of afkeer van 
eten lieten blijken). 

snappe,snappen, begrijpen. 
snars, snars, bijna niets. Ik snapt er géén 
snars fan. 

snauw, snauw. 
snauwe, snauwen. Snauwe èn grauwe. 
snauwerech/g, snauwerig. 
sneej, snee, snede; vkw. sneejchie. 
snêêw, sneeuw. 
snêêwe, sneeuwen. 
1. sneijbMn, snijboon.
2. sneijbMn, eigenaardig mens. Zèg raare
sneijboon, wa doe jeij ier?

sneije, snijden; ovt. sneej; volt. dw. gesneeje.
snèrrepe,snerpen.
1. snèrt, erwtensoep, snert.
2. snèrt, iets minderwaardigs, iets zonder
waarde. Wat mo je nau mi tie rommel be
ginne, t leikend wèl snèrt,gooj wèg,jo.

snèrtfènt, snertvent, kerel van niets.
sneuj, sneu, spijtig. Daz nau sneuj voor jauw,
da je die baan nie kreige kèn.

sneuvele, sneuvelen, stuk gaan. Zoo, men
broek iz ook chesneuvelt, mi ta chemêêne
prikkeldraat.

1. snik, snik, snikkend geluid.
2. snik, bnw. verstandig; meestal met ont
kenning. Je bèn nie choet snik, je bent niet
goed wijs.

snikêêt, snikheet, smoorheet.
snikke, snikken.
snikkere, tot kleine stukjes snijden of trekken.
Zit nie soo mi ta pepier te snikkere.

snipper, snipper.
snippere, snipperen.
snoeje, snoeien.



snoek, snoek. 
snoeke, op snoek vissen. 
snoepchoet/d (voc.), snoepgoed. 
snoepe, snoepen. 
1. snoeperech/g, snoepgraag. Wa hè jeij toch
snoeperech,je eet ten êêle dach.

2. snoeperech/g, lief, aardig. Wa staat tat
mussie der snoeperech.

snoepereij,snoeperij.
snoepert, snoepert. Die auwe Van den Bèrreg
iz nog en èchte snoeper!; eij zie noch chraag
en jonge meit.

1. snoepie, snoepje.
2. snoepie, aardig, leuk voorwerp. Wad en
snoepie is tat jurrekie.

snoes/z, snoes.
snoet, snuit, snoet.
snoezaan, snoeshaan, vreemd persoon. Wad
en raare snoezaan is tat.

snoezech/g, snoezig.
snol, snol.
snor, snor.
snorre, snorren.
snorrepeipereij, snorrepijperij, prulleboel,
rommel.

snot, de-, snot, kippeziekte. .
snotaap, snotaap, snotjongen.
snotkooker, pej. voor neus.
snotneus/z, snotneus, kwajongen. Waar be-
moej jeij je eige meej, snotneus?

snottebèl, snottebel.
snottere, snotteren; hevig snikkend huilen.
snotterech/g, snotterig.
snuf(veroud.), snuif.
snuffelaar, snuffelaar.
snuffele, snuffelen.
snuffert/d (voc.), snufferd, neus. Ach,jeij keik

mi je snuffert.
snugger, snugger.
snuistereij, snuisterij.
snuit, snuit, snoet.
snuite, snuiten.
snurreke,snurken,snorken. 
snurreker, snurker, snorker; vreemd mens. 

Wad en raare snurreker is tat. 
soebatte, soebatten, smeken. 
soep,soep. 
soepjurrek, soepjurk, vieze, slordige jurk. 
soepkeetel, soepketel. De Soepkeetel, de soep-
bedeling, was vroeger in het gebouw van het 
Provvenierzuis, in de ingang aan de Rotter
damse Veer. 

soevenier, souvenir. 
soezaa, soeza, drukte, rompslomp, omhaal. 
soeze, soezen. 
soezerech/g, soezerig. 
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sok,sok. 
sokkelaa, chocolade; vkw. sokkelaachie. 
solle, sollen. 
sollesetêêre, solliciteren; ook stollestêêre. 
som,som. 
somber, somber. 
sommaasie, sommatie, aanmaning door de 
politie (veroud.). 

sommechte, sommege, sommige, sommigen. 
sommêêre, semêêre, sommeren (veroud.). As 
te pliesie je semêêrd om wèch te gaan, dan è je 
kanst op en bekêûreng, az ie bleif staan. 

soms/z, soms. 
sondachs, zondags. 
soodaa, soda. 
soodeflikker, -+ soodemieter. 
soodemieter, 1. sodemieter, bedrijver van 
sodomie; meestal alleen een gemeen scheld
woord of bastaardvloek; 2. pej. voor li
chaam. Mo jeij iz en pak op ie soodemieter 
èbbe? Ook soode.flikker. 

soodemieterdereij, gesodemieter, gezanik. 
soodemietere, zaniken, hinderlijk zijn. Lèg 
nau nie te soodemietere. -Ook soode.flikkere. 

soomers/z, 's zomers. 
söört, soort. 
soosiejaal, znw. socialist; ook soosiejelist. 
soosiejelisme, socialisme. 
soosieteit, sociëteit. 
sop > sap, sap. 
soppe, soppen. 
sopperech/g, sopperig. 
spaa, spaaj, spade, ook, maar veroud.,graaf. 
spaak, spaak van een wagenwiel. -+ speek. 
spaan, spaan. 
spaander, spaander. 
spaarbank, spaarbank. 
spaare, sparen. 
spaasie, spatie, tussenruimte. -+ speules. 
spallek, spalk. 
spalleke, 1. spalken; 2. splijten. Je mo tat 
stuk aut in tweeje spalleke, dan kè je t beeter 
akke. 

span, span, bij elkaar behorend stel. Uitdr. 
en mooj span voor en bokkewaage, een slecht 
bij elkaar behorend stel mensen. 

spandêêre, spenderen, uitgeven. Jeij spandêêrd 
ook nogal wat an die duive va je. -Ook spen
dêêre, spondêêre. 

1. spanne, spannen.
2. spanne, angstig, moeilijk, heftig toegaan.
Nauw, et èt er nogal gespanne beij die lèste
bevalleng van de buuvrauw.

spanneng, spanning.
spant, spant.
spanweitte, spanwijdte.



spartele, spartelen. 
spat, spèt, spat. 
spataader, spataar, spatader. 
spats, spas, spats, lol, pret. (vgl. Duits Spasz). 
spatte, spètte, spatten. 
spauwe, splijten, spalken. Dat autjie is te dik, 
azzie et nau spaut, dan kè je der wèl tweej 
vanmaake. 

speek, spaak (van een fiets); de spaak van een 
wagenwiel heet spaak. 

speen (veroud.), speen (vroeger veel aan klei
ne kinderen gegeven om erop te zuigen). -+ 
dot. 

1. speesie, specie, metselmortel.
2. speesie, geld. Zoo, jonge, jeij zit choed in je

speesie.
speesiejaal, speciaal.
speiker, spijker. draadnagel.
speil, spijl, sport.
speit, spijt,
speite, spijten.
speizege, spijzigen.
spejon, spiejon, spion.
spejonnechie, spionnetje, klein spiegeltje bui
ten aan het raamkozijn om vanuit de kamer
op straat te kunnen kijken.

spèk, spek. Voor spèk èn boone meejdoen,
meedoen, terwijl je eigenlijk niet meegeteld
wordt.

spèkke, spekken, bevoordelen. Jaa, je mo 
sein noodech spèkke, eij hu/lek tog al van et 
chèlt.

spèkkedief/v, langpootmug.
Spèldemaakersteech/g, in de -, Spelden-
makerssteeg.

spèlle, spellen.
spelonk, spelonk.
spèlt/d (voc.), speld.
spenaazie, spienaazie, spinazie.
spend@êre, --,. spandéére.
spèttere, spattere, spetteren.
speule > speele, spelen.
speules/z, speling; ook speuleng > speeleng;

-spaasie.
speuls/z > speels/z, speels. 
speulsecheit/d (voc.), speelsheid. 
spêOre, speuren. 
spie (nieuw), cent; geld. Eij è spie zat, hij 
heeft geld genoeg. 

spiegel, spiegel. 
spiegele, spiegelen. 
spiejenî!êre, spioneren. 
spiejon, --,. spejon. 
spier, spier. 
spieraal, spiraal. 
spiereng, spiering. 

spiernaakent/d (voc.), spiernaakt; ook start-
naakent/d(voc.). 

spiertes/z, spiritus. 
spikkel, spikkel. 
spikkelaas/z, speculaas; vkw. spikkelaasie. 
spikkelaasie, speculatie. 
spikkelant, speculant. 
spikkele, spikkelen. 
spikkelech/g, spikkelig. 
spikkelî!êre, speculeren. 
spiktaakel, spektakel, lawaai, herrie. 
spiktaakels/z (veroud.), gebaren, bewegingen. 

Wad en raare spiktaakelz maak jeij daar op 
tie schuur? - Raare spiktaakelz maake, zich 
vreemd aanstellen. 

spillebêên, spillebeen. 
spinder, spinner. 
spindereij,spinnereij,spinnerij. 
spinne, spinnen. 
spinnekop, spin, spinnekop. 
spinrach/g, spinrag. 
1. spit, spit, lendepijn.
2. spit, spits; alleen in et spit ovbeite, de (het)
spits afbijten.

spits, bnw. en bw. spits.
spitte, spitten.
spleet, spleet.
spleite, splijten.
spliksplinternuuw(t), splinternieuw.
splinter, splinter.
splinterech/g, splinterig.
splisse, splitse, splitsen.
splisseng, splitseng, splitsing.
spoch/g, spog, spuug; ook spuuch/g, spuich/g.
spoel, spoel.
spoele, spoelen.
spoeleng, spoeling.
sponneng, sponning.
spons/z, spons; mv. sponze.
sponze,ww. sponzen.
sponzech/g, sponzig.
spMk (niet: spook), spook.
spMkachtech/g (niet: spookachtech), spook
achtig.

spMke, (niet: spooke ), spoken.
spMkereij (niet: spookereij) spokerij; ook
sp/Jokeraasie (niet: spookeraasie ).

spaar, spoortrein.
spMre, sporen, met de trein reizen.
spMrmantjie (veroud.), mandje met twee
overslaande kleppen als deksel. 

SpMrstraat, op te-, Spoorstraat. 
spMrt, grappenmakerij, plagerij (vgl. Eng. 
sport); het woord is verouderd. 

spMrteit/d (voc.), spoortijd, Greenwichtijd 
(verschil van 20 minuten met de Amster-
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damse tijd; veroud.). 
spMrtmaaker (veroud.), pretmaker, grap
penmaker. 

1, sport, sport, ontspanning. 
2. sport, sport, trede van een ladder; spijl van
een meubelstuk, b.v. van een stoel.

sportèmt, sporthemd, soort trui.
sportkar, sportwaage (veroud.), sportwagen,
wagentje dat vnl. uit sporten, spijlen be
stond.

spot, spot.
spotte, spotten.
spottert, spotter.
spraak, spraak; spraakvermogen. Zèg, hè jeij
je spraak ferlóóre?

spraake, sprake; alleen in: daar is chéén
spraake van.

spraakwaater, spraakwater; ook sterke drank.
sprank, sprank; vkw. sprankie. Der zit chéén
sprankie leeve méér in.

sprant, zijarm van een meubel. De drie spran
te van en kelomtaafel.

spreeke, 1. spreken, maar alleen in de bet.
een rede houden. Ned. spreken is in het Gd.
praate.
2. groeten, ook als daarbij niet werd ge
sproken. Azze de jonges spreeke, dan neeme
ze der pèt of èn azze de meisies spreeke, dan 
knikke ze. - Oo kènne nau jongez èn manne 
in der blóóte óóft chaan lóópe, oo motte ze
dan spreeke, azze ze iemant teuge komme?

spreekent/d (voc.), sprekend, precies gelij-
kend. Eij is spreekent sen vaader.

spreeker, spreker, redenaar.
spreekwöört/d (voc.), spreekwoord.
sprêêw, spreeuw.
spreij, sprei, sierdek op een bed.
spreije, spreiden; ovt. spreej; volt. dw. ge
spreeje.

spreuk, spreuk, tekst, wandtekst. Me èbbe en
móóje spreuk an de muur ange.

spreukie (veroud.) > sprookie, sprookje.
spriet, spriet.
sprieterech/g, sprieterig, erg mager. Wad en
sprieterech kint is tat.

sprietlööpe, sprietlopen, over een lat of smalle
balk lopen.

springert, springer.
springleevendech/g, springlevend.
sprinkaan, sprinkhaan.
spriukele > sprènkele, sprenkelen.
spris, sprits, sprits. ---,. Gause spris.
sproeje, sproeien.
sproet, sproet.
sproeterech/g, sproeterig.
sprokkele, sprokkelen.
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sprokkelmaant/d (voc.), sprokkelmaand, fe-
bruari. 

sprong, sprong, 
sprookie, ---,. spreukie. 
sprot, sprot, kleine dingen, klein uitschot. 
Zèg jo, noem ie dat nauw ook noch peeje, 
nauw ik noemt et maar sprot. 

spruitjies/z, spruitjes (koolsoort). 
spruuw, spruw, kinderziekte van de mond. 
Voor de genezing daarvan werd dikwijls 
uizlook, huislook (Sedum tectorum) ge
bruikt, dat daarvoor expres op de daken 
werd gekweekt. 

spuich/g, ---,. spoch. 
spuige, spuuge, 1. spuwen, speeksel afschei
den; 2. braken. ovt. spooch/g; volt. dw. ge
spooge. 

spuije, spuien. Laane me éérst is spuije, zèt te 
déûr iz oope,je stikt ier bekant. 

spuijgaate, spuigaten; alleen in et lóóp te 
spuijgaate uit. 

spuit, 1. spuit; 2. brandspuit. Der iz brant, 
aal te spuit! 

spuite, spuiten. 
1. spul, spel; doomeneejspul enz.; vkw. spul/e
chie. - Laane me nog en spul/echie speule.

2. spul, spul; onbepaalde of ongenoemde stof
of voorwerpen. Wat è je nau vóór spul op 
men bróót chedaan? - Wat is tat allegaar
vóór spul, da taar boove in de oek leit?

sputtere, sputteren.
staaf/v, staaf.
staak, staak.
staake, I. staken, stoppen. Nau jo, me zèlle
der nau maar meej staake, et wor log niks.
2. het werk neerleggen (om een of andere
eis door te zetten). Ze bènne daar op tie
segaarefebriek chaan slaake, ze wille méér
lóón èbbe.

staakeng, staking.
staaker, staker.
1. staal, staal, gehard ijzer. En goed mèz is fan
staal.

2. staal, staal, monster, specimen. Eij è me de
staale vóór en nuuwe jaz laaie zien.

staalpil, staalpil.
staaltie, staaltje. Nau, daz wat móójs, laar zèl
ek ie iz en staaltie van vertèlle.

staan, staan; ott. mv. staane; ovt. stang; volt.
dw.gestaan. Zie Vormleer, Het Werkwoord.

staander, evenals scheit en stoof/v, een ligging
van de koot na de worp in het kootspel.

staangèlt/d (voc.), statiegeld; ook slaasie
gèlt/d (voc.).

staanindewèch/g, voorwerp dat in de weg
staat en niet meer gebruikt wordt. Laane me



nau diej auwe pèrrepluubak maar iz wèch
choóje, t is tog maar en staanindewèch. 

1. staapel, stapel, hoop.
2. staapel, afkorting van staapelgèk. - Bè jeij

nauw êêlegaar staapel?
staapele, stapelen, opstapelen.
staapelgèk, stapelgek. _,. 2. staapel.
staare, staren.
staaröoge, starogen; ook staróóge.
staart < start, staart.
staasie, statie.
staasiegèlt/d (voc.), statiegeld. -+ staangèlt.
staasiejon, station.
staat, staat.
staatebeibel, statenbijbel.
staatech/g, statig.
staf/v, staf; mv. staave; vkw. staa.fie.
stakkert, stakker.
stal, stal.
1. stalle, stallen, vee in de stal brengen.
2. stalle, stollen, stremmen of hard worden
van vet. Jo, eet tog en beetjie dêûr, al je vèt
stald op ie bort.

stalleng, stalling.
stam, 1. stam, tronk van éen boom; 2. af
komst.

stamauwer, stamhouder, zoon of kleinzoon
die de naam van het geslacht voortzet, liefst
ook met de voornaam. Nauw, ik mo je
bekènt maake, da men zoon en zoon gekreegen
èt, èn eij iet naar mein, duz è k eindelek en
èchte stamauwer. - Bij zulke bekendmakin
gen werd men altijd een beetje plechtig.

stambööm, stamboom.
stampe, stampen.
stamper, stamper (vnl. voorwerp om de was
mee te stampen).

stamvaader, stamvader, directe voorvader.
stanbêêlt/d (voc.), standbeeld.
stander, standert/d (voc.), stander, standaard.
stanfoete, stampvoeten.
stanfol, stampvol, propvol.
1. stang, stang, ijzeren staaf.
2. stang, iemand op - jaage, iemand boos
maken.

stange (nieuw), stangen, boosmaken.
stank, stank.
stanpiaas, standplaats.
stant, stand, statie.
stantjie, 1. standje, berisping; 2. relletje.
stappe, stappen.
star, star, strak, eigenzinnig. Ag, weez nau

nie sóó star, geev nauw ook iz en ippie toe.
starrecheit/d (voc.), starheid.
starremènt, (pej.) gezicht, mond. Auw jeij je

starremènt dicht. - Azzie nied op en aut, zèl

ek ie op ie starremènt slaan; ook stèrremènt. 
start> staart, staart. 
startnaakent/d (voc.), -+- spiernaakent. 
stas/z, stads. 
staschezicht, prentbriefkaart; ook angezichs-

kaart. 
stat, stad; mv. steeje; vkw. statjie. 
statauwer, stadhouder. 
statuis/z, stadhuis, gemeentehuis. 
statuizwöört/d (voc.), stadhuiswoord, deftig 
woord. Gebruik tog nie sukke statuizwóórde, 
praat je moers taal maar. Tot kort voor de 
eerste wereldoorlog kon men dit de Gouwe
naars nog vaak tegen elkaar horen zeggen; 
daarna probeerde men meer Nederlands te 
spreken en ging men zichzelf en anderen op 
het dialect attent maken. 

staut, stout, ondeugend. 
stautecheit/d (voc.), stoutheid, ondeugend-
heid. 

stauterek, stouterd; ook stautert/d(voc.). 
steech/g, steeg. 
1. steej, stee, plek.
2. steej, wond, litteken. Keik iz wad en lêêleke

steej ov ek oovergeauwe èt fan die sneej in
men ant.

1. steek, steek.
2. steek, iets, weinig; meestal gêên -, niets.

Eij voer chêên steek uit.
steeke, steken.
steekeblint/d (voc.), stekeblind, totaal blind.
Iron. zegsw. Az ek jau nied en at èn al/ebeij
men óóge niet, tan waz ek steekeblint.

steekel, stekel, doom, prikkel.
steekelbaars/z, stekelbaars.
steekelech/g, stekelig.
steekelecheit/d (voc.), stekeligheid.
steekelvarreke, stekelvarken; men bedoelt
de egel.

steeksel, de -, dun knipsel, aan één kant ge
kleurd, dat kinderen in een boek of schrift
legden. Andere kinderen mochten met een
speld tussen de bladen steken (vandaar wel
hcht de naam). Wie met de speld op een
bladzijde stak, waar een steekse/ lag, was de
speld kwijt, maar mocht de steeksel houden
(veroud.).

steel, steel.
steelder, steler, dief, Spr. Den eelder iz nè sóó
goet as ten stee/der.

steele, stelen; ovt. stool; volt. dw. gestoole.
stêên, steen.
stêênege, stenigen.
stêênkoole, steenkolen; gebr. koole. - Doed iz

wa koole op te kachel.
stêênlègger, aanstichter; initiatiefnemer. Jaa, 



jeij bèn de stêênlègger van de êêle zaak, jeij 
bèn der oover begonne. 

stêênpuist, steenpuist. 
steevech/g, stevig. 
steevecheit/d (voc.), stevigheid. 
steif/v, stijf. 
steitkop, stijfkop, harsstarrig persoon. 
steige, stijgen. 
steigeng, stijging. 
steiger, steiger. 
steigere, steigeren. 
1. steil, bnw. en bw. steil, loodrecht omhoog
gaand. En steile trap; en steile deik.

2. steil, znw. stijl, post van een deur, pilaar in
een gebouw enz.

3. steil, znw. stijl, trant (bouwstijl enz.).
steilte, steilte.
steisel, de -, stijfsel. Ik mo men goet nog dêûr
de steisel aale.

Steiselbaan, reeks straten in Gouda (Wijd
straat, Westzijde van de Markt, Kleiweg en
Spoorstraat), waar de oudere jongens en
meisjes elkaar op de daarvoor bestemde
dagen ontmoetten. -,. 2. steisele.

1. steisele, stijfselen, goed door de stijfsel
halen.

2. steisele, op de Steiselbaan lopen.
steive, 1. stijven, wasgoed stijf maken; 2. 

iemand in het kwaad stijven. Jaa, nau mo 
jeij em der nog in steive ook, da tie zóó per
taal is. Beide ww. zijn klankwisselend.

steivecheit/d (voc.), stijfheid.
steiven orrek, stijf, onhandig houterig mens.
stèk, stek.
stèkke, stekken.
1. stèl, bij elkaar behorende dingen of mensen.
En stèl bóórdeknóópies; en getraut stèl.

2. stèl, afkorting voor kookstel. Zèt te pap 
maar op t stèl.

stèl èn sprong, op -, op stel en sprong, dade-
lijk, onverwacht, overhaast.

stèllaazie, stellage.
1. stèlle, stellen, plaatsen.
2. stèlle, toekomen, ermee doen. Ja, ek è nie

mêêr,je zèl et er meej motte stèlle. 
stèllech/g, stellig.
stèllepe, stelpen.
stèlt, stelt. Uitdr. de boel op stèlte zètte, de
boel in opschudding brengen.

stèltlööper, steltloper. Alleen voor een mens
die op stelten loopt.

stèm,stem.
1. stèmme, ww. stemmen, meedoen aan een
verkiezing.

2. stèmme, et - , de verkiezing. Zèg, mo jeij 
gêên minse opaale vóór et stèmme? 
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1. stèmmeng, stemming, humeur.
2. stèmmeng, verkiezing.
stèmpel, stempel.
stèmpele, 1. stempelen, een stempel op iets
drukken. 2. zich als werkloze gaan melden.

stèngel, stengel.
stèp (nieuw), autoped.
stèr, ster; vkw. stèrrechie.
stèrrek, sterk.
stèrrekès, sterkers, tuinkers; vroeger op het
brood gegeten.

stèrrekte, sterkte.
stèrrekunde, sterrenkunde.
stèrremènt, -,. starremènt. 
stesjon, staasjon, -,. staasiejon.
stesjonsjèf/v, stationschef.
stetuute, statuten.
1. steun, steun, ondersteuning.
2. Steun, de -, maatschappelijk hulpbetoon.
1. steune, steunen, ondersteunen.
2. steune, zuchten, kermen.
stichte, stichten.
stichtelek, stichtelijk, opbouwend.
stieffaader, stiefvader.
stietkint/d (voc.), stiefkind.
stiekem, stiekem.
stiekemert/d (voc.), stiekemerd.
stier, stier.
stievbroer, stiefbroer, halfbroer.
stievmoeder, stiefmoeder.
stift, stift; vkw. stiffie.
stikdonker, stikkedonker, stikdonker.
stikfol, stikvol, propvol.
1. stikke, stikken, doodgaan door gebrek aan
lucht.

2. stikke, stikken, naaien.
stikkezakkie, boterhammenzakje.
stiksel, stiksel.
stil, stil.
stilauwe, stilhouden, stoppen.
stille, znw. rechercheur; stille pliesie. 
stillechie, znw. stilletje, kamergemak.
stillechies/z, bw. stilletjes.
stilte, stilte.
stinke, stinken.
stinkent/d (voc.), stinkend; heel erg. Eij is
stinkent reik.

stinkert, in zen - sitte, in angst zitten. -+
penaarie. 

stippele, stippelen.
stippeltie, stippeltje.
stoeje, stoeien.
stoejereij, stoeierij; ook stoejeraasie. 
stoel, stoel; ook preekstoel.
stoelematter, stoelenmatter.
stoep, stoep.



stoet, stoet. 
stoetaspel, stoethaspel, stuntelaar. 
1. stof, de -, het stof. Je pèt fald in de stof.
2. stof, de -, stof, grondstof, materiaal.
stoffech/g, stoffig.
stoffer, stoffer. --,. varreke.
stok, stok.
stokaas/z, larve van de kokerjuffer, die veel
als visaas werd gebruikt.

stokfis/z, stokvis; mv. stokftsse.
stokfurref/v, stopverf; ook stopfurref/v.
stolle > stalle, stollen.
Stollek, op-, Stolwijk.
Stollekersluis/z, op -, Stolwijkersluis.
Stollekse Tiendewèch/g, in de -, Stolwijkse
Tiendeweg.

stollep, stolp.
stollestaasie, sollicitatie; ook sol/esetaasie. 
stollestant, sollicitant; ook sol/esetant. 
stollestêêre, solliciteren; ook sol/esetêêre.
stolsel, stolsel.
1. stom, stom, uitermate dom.
2. stom, stom, niet kunnend spreken, sprake
loos.

stomdronke, stomdronken, zeer dronken.
stomme ambacht, een spel voor wat grotere
kinderen; de ene partij stelt door enkel be
. wegingen en gebaren, zonder erbij te spre
ken, een beroep of ambacht voor. De andere
partij moet trachten te raden wat wordt
voorgesteld.

1. stommecheit/d (voc.), domheid.
2. stommecheit/d (voc.), stomheid.
stommele, stommelen.
stommeling, stommeling.
stommerek, stommerik.
stommert/d (voc.), stommerd.
stommieteit, stommiteit.
stomp, stomp.
1. stompe, stompen.
2. stompe, overdadig en haastig werken; af

beulen.
stonde, maandstonde, menstruatie (vooral in
Gouda-noord gebruikt). Az men dochter de 
stonde mo kreige, èt se tog a/teit sóón kramp 
in der buik. 

1. stoof/v, stoof.
2. stoof/v (veroud.), stoof, term uit het koot-
spel.

Stoofsteech/g, in de-, Stoofsteeg.
1. stooke, stoken, verwarmen.
2. stooke, intrigeren, tegen elkaar opstoken.

Je mo nie stooke in en gelukkeg uuwe/ek.
stooker, stoker.
stööm, stoom.
stöömfies, stöömfiets (veroud.), motor, mo-

torfiets. De eerste motorfietsen werden 
stóómftes genoemd, pas vrij veel jaren later 
werd dit woord vervangen door mooterftes en 
mooier. 

stöömkarresèl, stoomcarrousel. 
stööre, storen. --,. nèssiesstóóre. 
stoot, stoot. 
stööte, stoten; ovt. stóótte; volt. dw.gestóóte. 
stoove, stoven. 
stoovezètster, stovenzetster. Vrouw die de 
kerkgangers voorzag van een warme stoof. 
In de koude Sint-Janskerk is dit beroep 
zeer lang uitgeoefend, n.l. tot oktober 1954. 
De laatste stoovezètster was de thans nog in 
leven zijnde mevr. G. van der Meide - Luy
nenburg, die het beroep uitoefende van 
1936-1954. 

stop, stop. 
stoppe, stoppen. 
stoppel, stoppel. 
stoppelech/g, stoppelig. 
1. storte, storten (b.v. van vuil).
2. storte, stortregenen. Ik keik wèl uit om nau

wèch te gaan, mo je t is sien storte.
stotteraar, stotteraar.
stottere, stotteren.
1. straal, straal. De straal in èbbe, kwaad zijn.
2. straal, grote hoeveelheid, massa, hoop •

Der liepe en êê/e straal minse op straat. 
1. straale, stralen.
2. straale, voor een examen zakken. Keez iz

wêêr gestraalt fóór zen iksaame. - Nau, da 

kèn ek begreipe, die knul zag je nóójt lêêre, 
eij dee nied anderz az mi tie meit freije.

straat, straat.
straatjie, keel, keelgat (misschien een verbas
tering van strootjie; --,. strooi). Da bróód is
sóó dróóch, ik kèn et nie dêûr men straatjie
kreige.

straatschèndereij, straatschenderij.
1. straf/v, znw. straf; mv. straffe.
2. straf/v, bnw. en bw. straf; verb. straffe.
1. strak, strak.
2. strak, strakkies/z, straks, dadelijk. Strak

kom ek wèl. - Ek sèl et strakkiez wèl èffe
doen. 

strak èn daalek, dadelijk, aanstonds. Staa nie
sóó teuge diej alle/ ferrotte schutteng an te 
/eune, strak èn daa/ek fa/ tie nog om.

stram, stram.
strammech/g, strammig.
strammecheit/d (voc.), strammigheid.
1. strant/d (voc.), strand.
2. strant, astrant, brutaal. Zèch, stranten aap, 

wil ie maake da je wèchkomt? -Ook astra11t 
en estrant. 



1. streek, streek, gemeenheid. Da fint ek en
gemééne streek fan jauw, maar jaa, jeij zit
fol mi fan die streeke.

2. streek, haal. Me zèlle der iz en streekie vur-
rev oover aale.

3. streek, streek, omgeving, omstreken. In t
fóórjaar is te Vlist en móóje streek, vin ie ook
niet?

4. streek, op -, op gang. Ik waz nè sóó lèkker
op streek èn nau kom jeij me wéér va men 
wèrrek ovauwe; syn. ob dreef!v. - Ik weet nie
choet, oow ov ek tat an mo pakke, kè jeij me
nied is choed ob dreev èllepe?

streen (veroud) > strèng, znw. streng (b.v.
van garen of touw). Au tie streen is fóór men 
op; ik mot em obbinde.

1. streep, streep, lijn.
2. streep,millimeter. Ik chaa chéén streep fóó je

opseij. Ook noemde men een millimeter wel
nuuwe streep.

streepe, strepen.
streeperech/g, streperig.
streije, strijden, twisten; syn. kwMste (zie
ald.). Ik weet nied of tie nau twinteg ov één
entwinteg is, daar wil ek nied om streije. (De
Gouwenaar hield en houdt over het alge
meen nogal van streije en kwééste. Onder
kwééste verstond men meer het echte deli
bereren, het over en weer praten om achter
iets te komen of alleen maar voor tijdver
drijf; streije was meer het echte twisten om
gelijk te krijgen of z'n zin door te drijven).

streike, strijken.
streikeizer, strijkijzer.
1. streiker, strijker.
2. streiker, dikke bundel van touw of hennep
gemaakt, waarmee men het geslagen of ge
sponnen touw of koord streek om het glad
te maken.

streikstok, strijkstok, stok waarmee men een
maat afstreek. Uitdr. an de maat èn de
streikstok bleive ange, er gaat veel verloren
aan de tussenpersonen die zich met het ge
val bemoeien. (Spr. en Zegsw. 135).

strèmme, stremmen.
strèmsel, stremsel, stof die in de melk wordt
gedaan bij het maken van kaas om de melk
te doen stremmen.

1. strèng, znw. -.. streen.
2. strèng, bnw. en bw. streng, gestreng.
strèngecheit/d (voc.), gestrengheid.
striem, striem.
strieme, striemen.
striggele, 1. (trans.) gooien. In zen neidecheit
èt ie de ééle rommel oover de straat één ge
striggelt.
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2. (intrans.) vallen. Eij strookel oover en
stéén èn toen striggelde ie oover de straat.

strik, strik.
strikke, strikken.
1. strippe, strippen, tabaksbladeren ontdoen
van stelen en harde nerven.

2. strippe (nieuw), strippen, afzetten. Zèch,
azzie mein nau vóór en dubbeltie wil strippe,
kèn ek ie wèl zègge, dadde ze ooveral en
dubbeltie minder koste.

stroef/v, stroef.
stroevecheit/d (voc.), stroefheid.
strompele, strompelen.
stronfliech/g, strontfliech/g, strontvlieg, groen
glanzende vlieg.

stronk, stronk.
Stronketakke, Stronkertakke, in de -, lett.
de Stront-Korte Akkeren. Een zeer smal
steegje bij de Wachtelstraat.

stront, stront. Dit woord werd in zeer veel
zegsw. gebezigd. De stronte vliege van den
deik, het stormt zeer hard. Zie ook Spr. en
Zegsw. 30, 208, 217, 364,365,461,516,586,
859,861,935.
In de - sitte, in angst, moeilijkheden zitten.
-+ penaarie.

strontjie, strontööch/g, strontje, zweertje aan
het ooglid; gerstekorrel.

strooj, stro; vkw. stróójchie.
1. strooje, ww. strooien.
2. strooje, bnw. strooien, van stro gemaakt.
stroojsel, strooisel.
strook, strook.
stroom, stroom; van de stróóm of, mi te
stróóm meej, stroomafwaarts.

stroome, stromen.
stroomschemoet, eenzaam, zonder opzicht of
verzorging, doelloos. Da kint, tat lóóp ten 
ééle dag maar stróómschemoet langs te straat;
géén vaader ov moeder keik ter óójt naar om.

stroop, stroop.
stroope, stropen.
strooper, stroper.
stroopereij, stroperij.
strooplikke, strooplikken, door mooipraten
in het gevlij trachten te komen.

strooplikker(t), strooplikker, mooiprater; ook
konte/ikker.

strooplikkereij, strooplikkerij, mooipraterij;
ook strooplikkeraasie.

stroopwaafel, stroopwafel, siroopwafel. -+
Gause spris.

stroot, strot.
stroote, wurgen, de strot dichtknijpen; syn.
keele, wurrege.

strubbeling, strubbeling.



struik, struik; gebr. bóompie; mv. bossies. --+ 
bossies. 

struikele, struikelen; ovt. strookel; volt. dw. 
gestruikelt/d (voc.). 

struisfoogel, struisvogel. 
stucb/g, stug. 
stuip, stuip. 
stuit, stuit. 
stuite, stuiten. 
stuive, stuiven; ovt. stoof/v; volt. dw. ge
stoove. 

stuiver, stuiver. Geldbedragen werden dik
wijls in stuivers uitgedrukt, meestal on
even aantallen. Deze gewoonte bleef voor 
lage bedragen het langst in gebruik, nu 
drukt men zelfs nog wel heel lage bedragen 
in stuivers uit. Men rekende met 3, 7, 9, 11, 
13, 15, en 25 stuivers. 

stuk, (znw.) stuk. 
stumperech/g, stumperig. 
stumpert, stumper. 
stuntele, stuntelen. 
stuntelech/g, stuntelig. 
stuntelecheit/d (voc.), stunteligheid. 
sturrefcheval, sterfgeval. 
sturrefelek, sterfelijk. 
sturrefte, sterfte. 
sturrem, storm. 
sturreme, stormen. 
sturreve > stèrreve, sterven; ovt. sturref > 
stieref; volt. dw. gesturreve > gestorreve. 

sturreveling, sterveling. 
stut, stut. 
stutte, stutten. 
stuudêêre, stedêêre, studeren. 
stuudènt, stedènt, student. 
stuudie, studie. 
stuudiejan, achterelkaar door, zonder op
houden, ijverig (Eng. steady on). Nauw, azze 
me nau stuudiejan dêûrwèrreke, dan kènne me 
om veiv uure klaar weeze. 

stuukedöör, stukkedöör, stukadoor. 
stuur, stuur. 
1. stuure, sturen, richten. Kè jeij goed en fles
stuure?

2. stuure, sturen, zenden. Nau, jau kènne me
ook om en booschop stuure !

stuurman, stuurman.
stuurs, stuurs.
suddere, sudderen.
suf,suf.
suffe, suffen.
sufferech/g, sufferig.
sufferecheit/d (voc.), suffigheid.
suffert/d (voc.), suffer, iemand die suft; als
scheldwoord geen /d (voc.).

suiker, suiker. 
suikergoet/d (voc.), suikergoed. 
suikerziekte, suikerziekte. 
suize, suizen. 
suizebolle, suizebollen. 
sukkel, sukkel. 
sukkelaar, sukkelaar, onnozele hals, tobber. 
sukkeldraflie, sukkeldrafje. 
sukkele, sukkelen, tobben. Ik sukkelt nau al 
jaare mi men maach. 

sukkelecb/g, sukkelig. 
suksès, succes. 
sul, sul. 
sulle, sullen. 
sullech/g, sullig. 
sunt > sint, sinds. Sunt chistere è tie gêên 
pein mêêr geat. 

Sunt-Antoonieklööster, in et -, Sint-Antho
nieklooster. 

Sunt-Antooniestraat, in de -, Sint-Anthonie-
straat. 

Suntereklaas, Sint-Nicolaas. 
surprieze, surprise. 
surregaat, surrogaat. 
susse, sussen. 
sussendêêre, matigen, toegevendheid gebrui
ken. Zoo, è je en bekêûreng geat? - Nau jaa, 
zoo èrreg is et nauw ook wêêr niet, wa je ge
daan èt; ze zèllen et bèst sussendêêre. (Het 
woord is misschien een contaminatie van 
sussen en sustineren). 

suujèt, sujet, minder-achtenswaardig mens. 
Wad en raar suujèt is tie vènt, i? 

T. 

taafel, tafel. 
taaj, taai. 
taajecheit/d (voc.), taaiheid. 
taak, taak. 
taakel, takel. 
taakele, takelen. 
taal, taal. Zegsw. Gêên taal of teeken, geen 
enkel bericht. Nau bènne ze al mêêr az en 
maant feruist naar Amsterdam èn me èbbe 
noch chêên taal of teeken van ze geoort. 

taaie, ww. talen, verlangen, vragen. Vroeger 
was tie der gèk op, mi te bóot meej te magge 
èn nau taal tie der nie mêêr naa. 

taalènt, telènt, talent. 
taamelek, tamelijk. 
taan, taan. Wa sie jeij bruin, je zie ter uit as 
taan. 

taart, taart; vkw. taarechie en taartie. 
taas, taats, de punt van een taastol. 



taastol, taatstol. 
1. tabbernaakel, tabernakel (heiligdom).
2. tabbernaakel, (pej.) lichaam. Ek sè je op ie
tabbernaakel geeve.

tabbert/d (voc.), tabberd, lichaam. Ik mo jau
zeeker iz op ie tabbert komme, ik moet jou
zeker eens een pak slaag geven.

tachtech/g, tachtig; af en toe nog taggentech/g
(oud).

tachtechste, tachtigste.
tachteger, tachtiger.
taf, taf.
tajje, talje, taille, middel.
tak, tak. Je mo nie sóó van den ak op de tak
springe, azzie wafertèlt.

a:ak fan en broerte, lichte aanval van een
beroerte, soort beroerte. De uitdr. is ken
nelijk afkomstig van het Franse attaque,
maar het begrip "aanval" was niet aan
wezig. Men dacht aan een soort zijtak van
een beroerte. Nooit gebruikte men het woord
tak alleen, steeds sprak men van een tak fan
en broerte.

takkebos, takkenbos.
taks, taks, portie. Jeij kreig nie mêêr,jeij è je
taks cheat.

talleme, talmen.
tam,tam.
tamboer, tamboer.
tamboere, tamboeren, ergens op doorhame
ren, volhouden. Jeij bleiv maar op etsèl/evde
dêûrtamboere.

tandeknarse, knarsetanden; ook tandeknèrse,
tandeknoerse.

tang, tang.
tant/d (voc.), tand.
tante, tante.
tantflees/z, tandvlees. Uitdr. Op ie tantjleez
lóópe, op de randen van het bovenleer van
de schoenen lopen, omdat de zolen totaal
afgesleten zijn.

tappe, tappen.
tappelings/z, tappelings. Et swêêt liep em

tappelingz oover zen gezicht.
taptemèllek, taptemelk.
taptoe, taptoe.
tarrembrööt/d (voc.), tarwebrood.
tarreme > tarrewe, tarwe.
tarremenblom, brood gebakken van tarwe
gemengd met bloem.

tarrene,torrene,tarnen.
tarte, tarten.
tas, tas.
tast, tast. Ei liep op te tast te trap op.
taste, tasten.
tau(w), touw.
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te, te. 
tebak, tabak. 
tebèt, debet, schuldig. Ik bèn niks an em 
tebèt. Het woord kan echter ook te goed 
betekenen. Eij è niks fan me tebèt; ik è niks 
fan em tebèt. 

teblèt, tablet. 
teef/v, teef. 
teegel, tegel. 
1. teej, têên, teen; mv. teeje, resp. têêne. Beide
woorden werden gelijkwaardig gebruikt. Ik
è men tee je gestóóte naast ik è men têêne ge
stóóte. De vocaal had in beide woorden niet
dezelfde klank.

2. teej, thee.
teejblat/d (voc.) < teejblèt, theeblad.
teeken (niet: têêken), teken.
teekenaar(niet: têêkenaar), tekenaar.
teekene (niet: têêkene ), tekenen.
teekening (niet: têêkening), tekening.
teele, telen.
teelt, teelt.
1. têên, -> 1. teej.
2. têên, teen, twijg, dunne tak.
teepel, tepel.
têêr, znw. teer.
têêre, teren.
1. têêreng, vertering, tering. De têêreng naa de
nêêreng zètte, de uitgaven naar de inkom
sten regelen.

2. têêreng, tuberculose.
tegeleik, tegelijk.
tegemoet, tegemoet.
tegoes/z, tegoed. Neej, buuvrauw, ik kèn nau
gêên bakkie komme doen, me man kèn zóó
tuiskomme, me zèlle et dan maar tegoez
auwe.

teidech/g, tijdig, op tijd.
teidelek, tijdelijk.
teideng, tijding, bericht. Gêên teideng, goeje
teideng.

teiferdreif/v, tijdverdrijf.
teiger, tijger.
teik, tijk.
teil, teil.
teit/d (voc.), tijd.
tekêêrgaan, tekeergaan, ruzie maken, lawaai
schoppen. Nau mo je die jongez is te kêêr
óóre gaan, je kèn mekaar gewoonwèg nie
mêêr verstaan.

tekort, tekort.
tèks, tekst. Uitdr. tèks èn uitlèch cheeve, een
verklaring geven.

tèl, I. h_et tellen. Ik bèn de tel kweit, ik ben in
de war met het tellen; 2. waardering. Me

bènne daar nied in tè/, men waardeert ons



daar niet. 
telènt, taalènt, talent. 
tèlle, tellen. 
tèllekes/z, telkens. 
temeej, -,. demeej. 
temèt, bijna. 
teminste, tenminste. 
tèmme, temmen. 
tèmpel, tempel. 
tèmpele, naar de kerk gaan. 
tèmpere, temperen. 
tèmperetuur, temperatuur. 
tèmtaasie, temptatie, kwelling. Daz me ook 
en tèmtaasie, azzie en moejelek karreweichie 
èt èn je èt tan gêên goe chereeschop. 

tèmtêêre, tempteren, regeren, beheersen. De 
jongez bènne zóó ondeugend rèchtewóórdech, 
je weet nie mêêr oow ov ie ze tèmtêêre mot. 

tenaastebeij, ongeveer, zowat. 
teneel, toneel. 
tèngels/z (pej.), vingers. Bleiv mi je tèngels 
fan die waage of 
tènt, tent. 
tepeit, taapeit, tapijt. 
terècht, terecht. 
termein, termijn. 
tèrrememeeter, thermometer. 
tèrrepetein, terpentijn. 
tersluiks, tersluiks, stiekem; ook terslinks. 
teruch/g, terug. 
terweil, terwijl; ook onderweil. 
tèst (pej.), hoofd; syn. tèstement, kop. 
tèstemènt, 1. testament; 2. -,. tèst. 
teuch/g, teug. 
teuge, tegen; teuge den draaf, weerspannig, 
dwars. 

teugel, teugel. 
teugespaan, 1. lett. tegen de draad van het 
hout in; 2. fig. tegenwerkend. Mi sein kè je 
nie saamewèrreke, daar is tie veul te teuge
spaan vóór. 

teugespartele, tegenspartelen, zich verzetten, 
tegenwerken. 

teugespoet/d (voc.), tegenspoed. 
teugesporrelech/g, tegenwerkend, dwars. 
teut, iemand die slecht opschiet, die erg talmt. 
teute, teutere, treuzelen, talmen. 
teuteraar, teuteraar, treuzelaar. -,. teut. 
teuterech/g, treuzelig. 
teuterkaus/z, treuzelkous. 
tevreeje, tevreden. 
tien, tien. -,. ( tien) gebóóje. 
tiende, tiende. 
tienstuiverstukkie, tienstuiverstuk, halve gul
den; ook zullevere tientjie (veroud.). 

tientjie, tientje, tienguldenstuk; en gauwe 

tientjie. 
tier, tier. 
tieran, tiran. 
1. tiere, tieren, schelden, herrie of ruzie ma-
ken.

2. tiere, welig groeien.
tierech/g, tierig.
tierecheit/d (voc.), tierigheid.
tierelantein, tierlantijn.
tiet, tepel aan de vrouwenborst. Dat kint iz
nog an de tiet.

tietekast (pej.), buste, vrouwenboezem.
tietel, titel.
tieves/ z, tyfus.
tik, tik.
tikke, tikken.
tikkie, tikje. Dit woord werd gezegd als bij
het krijgertje spelen, -,. lèssie, een kind
werd getikt. Krijgertje spelen noemde men
ook wel fikkie speu/e.

1. til, duiventil.
2. til, op -, op komst. Der iz reegen op til.
tille, tillen, opheffen.
tillefenêêre, telefoneren.
tillefoon, telefoon.
tillegraaf, telegraaf.
tillegram, telegram.
tillegrevêêre, telegraferen.
1. timmere, ww. timmeren, spijkeren, hame
ren.

2. tinunere, znw. et -, het vak van timmer
man. Die jonge van mein iz beij en baaz om
et timmere te lêêre.

timmerman, timmerman.
timmermanzwinkel, timmermanswerkplaats.
tin, tin.
tintel, tinteling, pijn in de vingers of tenen
ten gevolge van kou. Ek è te tintel i me vin
gers fan de kauw.

tintele, tintelen (van vingers of tenen ten ge
volge van kou).

tinteling, tinteling, uitstraling van pijn. Azze
ze teuge je èllebóóg an stóóte, dan gaat er en
tinteling dêûr je êêle arrem.

tip, tip, puntje, vlekje.
tippe, tippen.
1. tippel, wandeling. Et iz en êêle tippel, het is 
een flinke afstand om te lopen.

2. tippel, tippeltie, tippeltje, stip, stippel. Eij
droog en daz mid en tippeltie.

tippelaar, tippelaar, iemand die veel en graag
loopt.

tippele, tippelen, lopen, wandelen.
tittel, tittel, stip.
tjokfol, tjokvol, stampvol.
tneegentech/g (oud), negentig.
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1. tobbe, tobbe, wastobbe.
2. tobbe, ww. tobben. Zegsw. Tobbe, tobbe,

t Auwaaterse bóótjie, gebezigd wanneer
iemand die in moeilijkheden verkeerde, aan
het tobben was. ( Spr. en Zegsw. 464).

tobberech/g, tobberig.
tobbereij, tobberij; ook tobberaasie.
tobberinne, vrouw die tobt, die slechts met
moeite door het leven kan komen.

tobbert, tobber.
toch/g, toch.
1. tocht, tocht, reis.
2. tocht, zuiging van lucht, tocht. --+ 3. trèk.
tochte, tochten.
1. toe, toe, gesloten, dicht.
2. toe, toen.
toegang, toegang.
toegeeve, 1. toegeven, erkennen. Ek mo toe
geeve, da je daar ge/eik in èt.
2. zwichten. Jaa, azzie vol bleiv auwe, dan
zèl ik wèl toe motte geeve.
3. inschikkelijk zijn. Ag,je mo ta kint nog wa
toegeeve, t iz noch sóó jong.

toegiffie, toegift, klein overwicht bij het we-
gen.

toekomst, toekomst.
toekomstech/g, toekomstig.
toelaate, toelaten, vergunnen.
toer, toer.
toere, toeren.
toestant/d (voc.), toestand.
toestèl, toestel.
toet, toet, gezicht.
toetaakele, toetakelen.
toete, toeten. Alleen in van toete ov blaaze
weete, nergens van weten, nergens iets van
begrijpen.

toeter, toeter.
toetere, toeteren.
toes, toets, toets.
1. toeval, een toevalligheid, iets onverwachts.
2. toeval, aanval van vallende ziekte.
toevallech/g, toevallig.
toezicht, toezicht.
tof (nieuw), eerlijk, goedwillend, betrouw
baar. Et iz en toffe vènt, die nuuwe buuman
van me.

toffeej (nieuw), toffee, caramel.
toffel, pantoffel.
1. tol, wegafsluiting om tolgeld te heffen.
2. tol, tol, kinderspeelgoed.
tolle, tollen.
tollek, tolk.
tollenaar, tollenaar.
tompoes/z (nieuw), tompoes.
ton, ton.
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tondeldöös/z ( oud), tondeldoos. 
tong, tong. 
toogaa, toga. 
1. tööm, toom, teugel. En paard an de tóóm
auwe.

2. tööm, toom, bij elkaar behorende groep.
Me èbbe en móój tóóm kippes.

töön, toon.
töönbank, toonbank.
tööne, tonen; ook laate tóóne (Contaminatie
van tóóne en laate zien). - Jan, laa nauw is
tóóne wat ov ie kèn.

tööre, toren.
tootebèl, totebel, stuntelige, slordige vrouw.
töövenaar, tovenaar.
töövenaareij, tööverdereij, tovenarij.
töövere,toveren.
tööverèks, toverheks.
tööverlantaare, toverlantaren.
top, top.
toppunt, toppunt.
tor, tor.
torrene, --+ tarrene.
torrenemènte, moeizame pogingen (zelden
enk.). Al doe je nau noch sóóveul torrene
mènte om je zin te kreige, ik cheev ie tog nie
toe. (Het woord is misschien verwant aan
"tormentatie").

tortel, tortel.
tortelduif/v, tortelduif.
tot, tot.
tottaal, totaal.
traach/g, traag. Zegsw. Den êêne traach, den

andere graach.
traalie, tralie.
traamontaane, alleen in Eij iz êêlegaar van zen

traamontaane, hij is helemaal van streek; 
vgl. Frans perdre la tramontane, van zijn 
stuk raken. 

1. traan, traan, vet.
2. traan, traan, oogvocht.
traane, tranen. Ik sèl en andere bril motte
èbbe, men óóge doene nied anderz as traane.

traktaasie, traktatie.
traktaatjie, traktaatje.
traktêêre, trakteren.
traktemènt, traktement.
trampenêêre, vernielen, grondig verwaarlozen;
ook vertrampenêêre (contaminatievorm).

transpertêêre, transporteren.
transport, transport.
1. trap, trapleer.
2. trap, schop.
trappe, trappen.
trappele, trappelen.
trauboekie, trouwboekje.



traudacb/g, 1. trouwdag, de dag waarop men 
trouwt. 
2. het huwelijk, de tijd na de trouwdag. Ag
jaa, en minz maak wat meej in zen traudach;
maar allez mi mekaar kè je tog nog beeter ge
traut weeze az niet.

trauw, trouw.
trauwe, 1. ww. trouwen, huwen. 2. znw. het
huwelijk. Jeif bèn ook dikkerder geworre in 
je trauwe.

trauwecbeit/d (voc.), trouw. De trauwecheit
fan en béést is soms feu! ééreleker as fan en
mins.

trauwereij, trouwerij ; ook trauweraasie. 
trauwes/z, trouwens.
trèchter, trechter.
treefie, treeije.
treej, trede.
treeje, 1. treden; ovt. treejde; volt. dw. ge-

treeje; ->- 2. dèkke. 
trèf/v, tref; mv. trèffe. 
trèffe, ww. treffen.
trein, trein.
treip, trijp.
treiter, treiter.
treiteraar, treiteraar.
treiterdereij, treiterij, getreiter; ook treiter

deraasie.
treitere, treiteren.
1. trèk, trek, ruk, streek. Eif kreich sen trèkke

tuis, hij wordt gestraft voor wat hij gedaan
heeft. Eif zèl zen trèkke nog wèl is tuis kreige,
da tie alteit sóó slècht fóór zen auwers che
weest is. 

2. trèk, eetlust. Ek wau dadde me maar gonge
eete, ik begint nau trèk te kreïge. 

3. trèk, tocht. Me zitte ier op te trèk, we zitten
hier op de tocht.

trèkke, 1. trekken; 2. tochten.
trèm, tram; mv. trèms/z. 
trèmme, trammen, met de tram gaan.
trèns/z, trènsie, trensje, klein bandje i.p.v.
een oogje om een haakje in vast te maken.

trêûre, treuren.
trêûrecb/g, treurig.
treuzel, treuzel.
treuzelaar, treuzelaar.
treuzelacbtecb/g, treuzelachtig.
treuzele, treuzelen.
trewant, trawant.
triekoo, tricot.
triestecb/g, triest, triestig. Et iz maar triesteg

wéér vandaach.
trille, trillen.
trip, trippie, tripje, vrouwenschoeisel (meest
al een klomp) met leren bandjes over de 

wreef. Het mv. trippies werd het meest ge
bruikt. 

trippele, trippelen. 
trocb/g, trog. ->-zeuneng. 
troebel, troebel. 
troef/v, troef. 
troep, troep. 
troeve, troeven. 
troffel, troffel. 
trommel, trommel. 
trommele, trommelen. 
trompèt, trompet. 
tröön (niet: troon), troon. 
troonie (pej.), gezicht. 
trööst, troost. 
trööste, troosten. 
trööstelöös/z, troosteloos. 
tros/z, tros; mv. trosse. 
tsèstecb/g (oud), zestig. 
tseeventecb/g (oud), zeventig. 
tsjielepe, sjilpen (van vogels). 
tucht, tucht. 
tucbtuis/z, tuchthuis, gevangenis. 
toffe (nieuw), tuffen. 
1. tuicb/g, tuig, paardetuig enz.
2. tuicb, tuicht, slecht volk. Tuicht fan Laaban, 
zeer slecht volk.

tuige, tuigen.
tuimel, tuimel.
tuimelaar, tuimelaar.
tuimele, tuimelen.
tuimeling, tuimeling.
tuin, tuin.
tuinder, tuinder, tuinier.
tuindereij, tuinderij, tuinbouwbedrijf.
tuine, tuinieren.
tuinman, tuinman.
Tuinstraat, in de -, Tuinstraat. ->- Zak.

tuis/z, thuis.
tuit, tuit; ->- naaf.
tuite, tuitere, tuiten. Men óóre tuitere der van.
tuitele, tuitelen.
tuitelech/g, tuitelig.
tuk, tuk, graag. Urreges tuk op weeze, iets
graag willen hebben. - lemant tuk èbbe,
iemand beetnemen, voor de gek houden.

tukkie, tukje, slaapje.
tulle, gulzig drinken. Jo, staa nie sóó an die

kraan te tul/e.
tullebant/d (voc.), tulbant.
tullep, tulp.
tunnel, tunnel.
turref/v, turf.
Turrefsingel, op te -, Turf singel; in de -,
het water van de Turfsingel.

Turrevmart, op te-, Turfmarkt.
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tusse, tussen. Tusse neuz èn lippe, tussen het 
andere werk door. 

tussebeije, tussenbeide. 
tusse licht èn donker, -+ scheernering. 
tuuberkelooze (nieuw), tuberculose. 
tuule, tule. 
tuumult, temult, tumult. 
tuure, turen. 
tuureluurs, tureluurs. 
tuut, 1. beduusd; 2. zenuwachtig. Scheij nauw 
iz uit mi tiej èrrie daar word en mins tuut fan. 

twaalef/v, twaalf. 
tweej, twee. 
tweejèneallevesèn(t)stuk,halve stuiver; ook 
vierdui(t)stuk. 

tweejling, tweeling. 
twees/z, de tweede. Jeij waz êêrst èn dan waz ik 
twees. 

tweich/g, twijg. 
tweifel, twijfel. 
tweifelaar, 1. twijfelaar, twijfelend mens; 
2. twijfelaar, ledikant tussen de maat van
een- en tweepersoons.

tweifelachtech/g, twijfelachtig.
tweifele, twijfelen; ovt. twee/el; volt. dw. ge
tweifelt. Het woord betekent ook "weifelen".

tweifelnommer, twijfelnummer. Een lot bij de
trekking voor de militaire dienst, waarbij
het niet zeker was of men in werkelijke
dienst moest; dit hing b.v. af van het aantal
dienstplichtingen dat werd afgekeurd.

tweine, twijnen; koord slaan uit twee of meer
draden, door de draden zonder klos in el
kaar te draaien.

twintech/g, twintig.
twintechste, twintigste.
twinteger, twintiger.
twist, twist, ruzie.
twiste, twisten, ruzie maken, krakelen.

u. 

ufter, hufter, onbeschaafd mens. 
uich/g, huig. 
uichaaf/v, uitgave. 
uichelaar, huichelaar. 
uicheldereij, huichelarij. 
uichele, huichelen. 
uichestreeke, huichelachtig, uitgestreken. 
Daar è je zein ook, mi sen uichestreeke ge
zicht, eij mêên ter tog niks fan. 

uidbeezeme, -+ uidboezeroene. 
uidbeiter, verstotene. Da kint wor taar nèd 
beandeld az en uidbeiter, t leikend wèl of se 
daar vóór en óórtie tuizleit. 

uidbezuine, uitbazuinen; met onnodige ophef 
overal bekend maken. Dad oevie nau nied 
ooveral ui te bezuine, da tie man in de kast 
chezeeten èt, eij è ter zen straf fóór geat èn 
eij gedraach sen eige nau toch fesoende/ek? 

uidboezeroene, uitvlakken, verwaarlozen, niet 
meetellen. Zèch ta mo je nied uidboezeroene, 
eij verdien méér az weij mi sen alle beij me
kaar, èn wa tie dan allegaar nog ikstraa 
kreich, mo je ook nied uidbeezeme. 

uidbrander, uitbrander, scherpe berisping, 
flink standje. 

uidoezele, uitvlakken. Jaa, maar je vergeet 
tad ek ten éêle nag déûrgewèrrekt èt, da mo 
je ook nied uitdoezele. 

uidraager, uitdrager, handelaar in tweede
hands goederen. 

uiduije, uitduiden, verduidelijken, verklaren. 
uifaachsel, uitvaagsel, minderwaardig volk. 
Diej luij, dat is et uifaachsel van de èl, die 
mensen zijn het uitvaagsel van de hel. 

uifoere, uitvoeren, doen. Wa /oer jeij daar uit? 
uij, ui, ajuin. 
uijecb/g, grappig, gewild leuk. Wa bè jeij uijeg 
mi je flauwe moppe. 

uijesaus/z, uiensaus; hachee. 
uikeike, uitkijken. 
uil, uil. 
uile (nieuw), huilen; gebr. schrééwe, kreite. 
Uilespiegel, Uilenspiegel. Zegsw. Waar t 
róókt, is t warrem, zeit Uilespiegel. 

uilskuike, uilskuiken, stommeling. 
uis/z, huis. 
nisauster, huishoudster. 
uisauwe, znw. et-, huishouding, huishouden. 

Wad en uisauwe iz me dat taar, daar kèn nau 
géén blint paart schaa doen. 

uiselek, huiselijk. 
uisiezmèllekert (pej.), huisjesmelker; iemand 
die oude huisjes opkoopt, om die zo duur 
mogelijk te verhuren en van de opbrengst te 
leven. 

uisliepe, "sliep uit" zeggen, als iemand zich 
vergist. Eej,je bèn lêêlek in de war, sliep uit! 
-Jo, waarom mo je me nauw uisliepe, jeij ver
giz ie tog ook wèl is?

uistèl, uitstel. Spr. Van uistèl komd ofstèl.
1. uit, znw. huid. Mid uit èn aar, met huid en
haar, helemaal.

2. uit, voorz. en bw. uit. Uit èn berom, heen
en terug, retour; ui te voete, uit de voeten.
Van Mullem word aut, eij kèn nie bèst méér
ui te voete.

uit'aal, uithaal, najaarsschoonmaak.
uitangbort/d (voc.), uithangbord. Zegsw. Men
arrem is chêên uitangbort, tegen iemand



die te lang wacht met het aanpakken van 
wat de ander hem aanreikt. 

uitauwe, uithouden. 
uite, uitere, uiten, uitspreken. Eij is sóó ver
/eege, eij durref sen eige nie te uitere as tie 
beij vreemde is. 

uitènde, 1. eind, slot, resultaat. Jaa, dat is et 
uitènde dervan, azzie je zaakies ferwaar
lóóst. 
2. levenseind, sterven. Buuman leit nau tog
wèl op sen uitènde, wat is tie man lang ziek
cheweest.

1. uiterlek, znw. uiterlijk, voorkomen. Je mo
je uiterlek iz en beetjie beeter verzurrege,
zóó kreig ie nóójt ferkêêreng.

2. uiterlek, bnw. en bw. uiterlijk,opz'n laatst.
Ik mo tie fiez oover uiterlek drie weeke be taaie.

uiternaat/d (voc.), uit de naad. Zen eige uiter
naat wèrreke, zeer zwaar werk verrichten,
heel hard werken.

uiterst, uiterste, uiterste.
ui(t)kiene, uitkienen, uitzoeken.
ui(t)komst, uitkomst.
uitlègge, uitleggen, verklaren.
uitmekaar, uiteen (ook in samenstellingen
wordt uitmekaar gebruikt: uitmekaaraale,
uitmekaarlóópe, uitmekaars/aan enz.); uit
elkaar.

uittuile, uittuilen, uitrazen. Oo, eij è wêêr en
gèkke buij, laat em maar éêrst uittuile, dan
kom tie wèl wêêr beij.

uituile, uithuilen, door huilen z'n gemoed
lucht geven.

uitweije, uitweiden, langdradig vertellen.
uivere, huiveren.
uiverech/g, huiverig.
uizauwe, ww. huishouden; ovt. iel uis; volt.
dw. uischeauwe.

uize, ww. huizen, bewonen. Die krotte, daar
kè je tog nied in uize.

ukkie, uk, ukje, klein kind.
ulde, hulde.
uldege, huldigen.
ullebank, hulpbank, voorschotbank.
ullep, hulp.
uls/z, huls.
ulst, hulst.
um, znw. hum, humeur. Eij iz nied èrreg in zen

um. 
ummel, hummel. 
un, hun (bez. vnw. 3de pers. mv.). 
unkere, hunkeren. 
unnebèt/d (voc.), hunnebed. 
uppele, huppelen. 
ups, hups; alleen in nie feu/ ups, niet veel bij
zonders. 

urrefenis/z > èrrefenis/z, erfenis; mv. urre
fenisse, èrrefenisse. 

urrefst, herfst. 
urregel > orregel, orgel. 
urregenist > orregenist, organist. 
urreges/z, ergens. 
urreke, hurken. 
urreme, jeremiëren, zaniken, klagen; ook 
èrremezêêre. 

urreve, erven; ovt. orref, urrevde; volt. dw. 
geürreve. 

urrewers/z, herwaarts, hierheen. Vêêrtien 
daage urrewers, lett. veertien dagen hierheen, 
naar dit ogenblik toe, dus: veertien dagen 
geleden. 

urt, erwt; mv. urrete en urte. 
uspot, hutspot. 
usse, mv. van us, hus, troep; -,. ussie. Uitdr. 
usse mi je neus ter tusse, antwoord op de 
vraag van kinderen: "Wat is tat ?"(Vgl. in het 
Ned. bv. de uitdr. hussen met zinkhorens, 
antwoord op de vraag "Wat eten we van
daag?"). 

ussele, hutselen. Jan, ussel te aarepelz iz 
dêûrmekaar. 

ossie, hoopje, onbepaalde hoeveelheid. En 
ussie aarepels. 

ut, hut. Uitdr. mid utjie èn mutjie, de hele boel 
bij elkaar. 

1. uu, pers. vnw. u; alleen gebezigd tegen per
sonen voor wie men ontzag had.

2. uu, uuw, bez. vnw. uw; alleen tegen perso
nen die men met u aansprak.

uumêûr, emêûr, humeur. -,. um.
1. uuniefor'rem, bnw. en bw. uniform, een
vormig.

2. uu'nieforrem, znw. uniform.
1. uur, znw. uur; mv. uur en uure. Et duur
tweej uur. - Et kèn wèl tweej uure duure.

2. uur, znw. huur.
3. uur, znw. uier.
uurböört/d (voc.), uierboord, vlees van de
rand van de uier.

uure, huren.
uuwelek, huwelijk. Uuwelekse vóórwaarde,
huwelijksvoorwaarden.

uuzaar, huzaar.

v. 

vaach/g, vaag, onduidelijk. 
vaader, vader. 
vaaderlans/z, vaderlands. 
vaaderlant/d (voc.), vaderland. 
vaaderlek, vaderlijk. 
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vaaderschop > vaaderschap, vaderschap. 
vaaderskant, van -, van vaderskant. Eij iz 
noch fèrre femielie va me va me vaaderskant. 

vaadoek, vaatdoek. Uitdr. zoo slap az en vaa-
doek. 

vaagebont/d (voc.), vagebond. 
vaagevuur, vagevuur. 
vaak, slaap. Eij vald om van de vaak. - Klaas 
Faak, Klaas Vaak. 

vaam, vadem, de afstand die men kan om
vamen; de afstand tussen de toppen der 
middelvingers als men de armen zijwaarts 
strekt. 

vaan, vaan; vkw. vaantjie. -Et faantjie streike, 
bewusteloos raken; syn. van zen stokkie 
valle. 

vaandel, vaandel. 
vaar (pej.), vader; vkw. vaartie. Eij èd en 
aartie naa zen vaartie, hij aardt naar zijn 
vader (meestal in ongunstige zin). 

vaare, varen (alleen in de bet. zich per schip 
verplaatsen). 

vaaren, znw. varen (plant). 
vaariejaasie, variatie. 
1. vaart, vaart, vaarwater.
2. vaart, snelheid.
vaarwaater, vaarwater. Zegsw. Iemand in zen
vaarwaater zitte, iemand dwarsbomen.

vaate, de -, vaatwerk, keukengerei van aar
dewerk; geen enk.

vacht, vacht.
vadbaar, vatbaar, zeer ontvankelijk voor
ziekten.

vadbaareit/d (voc.), vatbaarheid.
1. val, val, tuimeling.
2. val, val; smalle strook gordijn langs het
raam of van katoen langs een schoorsteen;
vkw. val/echie, valletjie.

valle, ww. vallen.
vallek, valk.
vallende ziekte, vallende ziekte, epilepsie.
vals, vals.
valsaart/d (voc.), valsaard; syn. valsert, valse-
rek.

valsecheit/d (voc.), valsheid.
1. vak, vak, bergruimte.
2. vak, vak, beroep. Eij iz mèsselaar van zen

vak.
1. van, voorz. van.
2. van, znw. van, achternaam. Eij iet Van den
Bèrrech fan zen van.

vandaach/g, vandaag.
vange, vangen; ovt. vong > ving; volt. dw.
gevonge > gevange.

1. vangst, vangst, het gevangene.
2. vangst, bnw. bereid of instaat om te vangen.
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Bè je vangst? 
vanzèllef/v, vanzèllevers/z, vanzelf; gebr. ui 
sen eige. 

1. varreke, varken.
2. varreke, vloerveger.
Varrekemart, op te-, Varkenmarkt.
vaschroeje, vastgroeien.
1. vast, vast, stevig.
2. vast, alvast. Gaa jeij maar vast naaw uis.
1. vaste, ww. vasten.
i.. vaste, znw. de-, vastentijd.
Vastelaavent/d(voc.), Vastenavond.De Vaste-
laavent- gebruiken, met zotten en rommelpot
lopen, zijn nog steeds in zwang, hoewel ze
in de omgeving van Gouda meer voorkomen
dan in de stad zelf.

1. vat, vat, ton; mv. vaate.
2. vat, vat, houvast, contact, invloed. Ik kèn
gêên vat op tie vènt kreige.

vatsech/g, vadsig.
1. vatte, vatten, pakken.
2. vatte, begrijpen. Kè je dat êênvaudege som

mechie nau nie Jatte?
vauw,vouw.
vauwe, ww. vouwen; ovt. vaude; volt. dw.
gevauwe.

vazzeliene, vaseline.
vèchte, vechten.
vèchtereij, vechterij; ook vèchteraasie.
vèdder, verder. Ik fertèlt et je nau wèl stiekem,
maar je mach et nie fèdder vertèlle.

veech/g, veeg. Wad en smêêrege veeg è jeij i je
gezicht.

veechster, veegster. Zegsw. Das foor de veech-
ster. (Spr. en Zegsw. 411).

veege,vegen.
veej, vee.
veele, velen, verdragen.
veen, veen.
vêêr, veer; 1. kippeveer; 2. stalen veer.
vêêre, ww. veren, terugkaatsen, elastisch zijn.
Vêêrstal, op te -; op et Fêêrstal, Veerstal.
Vêêrstraat, in de-, V eerstraat.
vêêrtien, veertien.
veezel, vezel.
veich/g, vijg.
veü/v, vijf.
veütien, vijftien.
veijandech/g, vijandig.
veijant/d (voc.), vijand.
veijentschop > veijentschap, vijandschap.
veil, vijl.
1. veile, vijlen.
2. veile, veilen.
veilech/g, veilig.
veileng, veiling.



veinze, veinzen. 
veivde, vijfde. 
veiver, vijver. 
Veiverstraat, op te-, Vijverstraat. 
veizel, vijzel. 
vèl, vel, huid. 
velies/z, valies. 
vèllech/g, vèlleng, velg, velling. 
Vèllesteechie, in et -, Koster Gijzensteeg. 
In deze steeg bevond zich een huidenopslag
plaats. 

vèlt/d (voc.), veld. 
venduu, vendu. 
vènt (pej.), vent, kerel, man. 
vènte, venten. 
vèntelaasie, ventilatie. 
vèntelêêre, ventileren. 
ventiel (nieuw), ventiel. 
vèr, ver. 
veraal, verhaal. Urreges feraal op aale; ergens 
verhaal op halen. -+ fenaal. 

veraare, verharen. 
veraavene, havenen, scheuren, vernielen, toe
takelen, beschadigen. Het Gouds voegt aan 
veel woorden het voorvoegsel ver- toe. 
Wanneer deze vorm het meest wordt gebe
zigd, nemen wij die in de woordenlijst op: 
betekenen beide vormen hetzelfde en zijn ze 
even frequent, dan nemen wij alleen de niet
afgeleide vorm op. 

verafferentêêre, veraffertêêre, affronteren. 
verandaa, veranda. 
verapschêêre, verhapstukken, verhandelen. 
Neej, gaa jeij nau nog nie wèch; ik è mi jau 
nog wat te verapschêêre. 

verapstukke, -+ verapschêêre. 
verasteransie, assurantie, verzekering. 
verasterêêre, assureren, verzekeren; het laat-
ste ook in de betekenis: stellig beweren. Ik 
ferasterêêr je da tie beslist wèl op teit sèl 
komme. 

verbaaliezêêre, verbaliseren, bekeuren. 
verbaaze,verbazen. 
verbaazent/d (voc.), verbazend. 
verbamboezêêre, -+ bamboezêêre. Ach, tie 
vènt ferbamboezêêr sen êêle uisauwe. 

verbanne,verbannen. 
verbant/d (voc.), verband. 
verbastere, verbasteren. 
verbastering, verbastering. 
verbauwerêêrt/d (voc.), verbouwereerd. 
verbauwerêêrteit/d (voc.), verbouwereerdheid. 
verbeeldeng, verbeelding. Spr. Verbee/deng iz 
èrreger as te dèrdedaachse kóórs. 

verbeij, voorbij. 
verbêûre,verbeuren. 

verbieje, verbieden; ovt. verbóój; volt. dw. 
verbóóje. 

verbleif/v, verblijf. 
verblikke, verblikken, verbastering van ver
bleken. Alleen nog in zonder verblikke of 
ferblooze, zonder verblikken of verblozen, 
zonder blikken of blozen. 

verblomme, verbloemen, vergoelijken. 
verbobbezakke, veronachtzamen, verwaar
lozen, bij een ander achterstellen. Waarom 
mot jeij da kint nau zóó verbobbezakke, ze is 
tog nè sóó goet je kint as te andere? 

verbot/d (voc.), verbod. 
verbruije, verbruien. 
verdeedege,verdedigen. 
verdeije, verdijen, vertikken, volstrekt wei
geren. Ik ferdeit et tad ek fóór jauw nog wa 
doet; syn. vertikke. 

verdènke, verdenken, achterdocht hebben. -+ 
perzonsie. 

verdiepeng, verdieping. 
verdikkeme, bastaardvloek bij verwondering 
of schrik. 

verdistelewêêre, vernielen, verwaarlozen. Mo 
je nau Je goeje goet sóó verdistelewêêre? (Het 
woord komt uit verdisterewêêre; vgl. Frans 
détruire). 

verdistenêêre, destineren, bestemmen. Az ek 
nog is kom te sturreve, dan is ta chauwe 
orloozie vóór men stamauwer verdistenêêrt. 

verdomme,verdommen,verdoemen. 
verdommeling, verdommeling, verdoemeling. 
verdommenis/z, verdommenis, verdoemenis. 
Ook pej. gebruikt voor lichaam. Ik è tie 
knul en pak op sen verdommenis chegeeve; 
mv. verdommenisse.

verdonkeremaane, verdonkeremanen, ver
duisteren.

verdööve, verdoven.
verdraaje, euf. voor verdeije, vertikke, ver-
domme.

verdriet, verdriet.
verduure, verduren, verdragen.
verduuvelt/d (voc.), verduiveld, drommels.
vereemelte, gehemelte.
verêêneging,vereniging.
verfomfaaje, verfonfaaje, verfomfaaien, uit
model brengen.

vergaadere, vergaderen.
vergaadering,vergadering.
vergaan, vergaan. Zegsw. Je zèl der nog wèl
iz naa vergaan, je zult er de gevolgen nog
wel eens van ondervinden; je zult er wel voor
gestraft worden.

vergalle, vergallen. Zegsw. Et botjie is fergalt.
(Spr. enZegsw. 61). 
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vergeedboek, vergeetboek. Zegsw. Me zèlle 
et maar in et fergeedboek sètte, we zullen er 
maar niet meer aan denken. 

vergeete, vergeten. 
vergeetmenietjie, vergeet-mij-nietje. 
1. vergeeve, vergeven, kwijtschelden, niet
toerekenen.

2. vergeeve, vergiftigen. Ik èt sóó en eekel an
die vènt, ik kèn em wèl vergeeve.

vergiet, vergiet.
vergift, vergif.
vergiftech/g,vergiftig.
vergisse, vergissen.
vergoejeleke, vergoelijken.
vergulle, vergulden.
vergulsel, verguldsel.
vergult/d (voc.), verguld.
1. vergunneng, vergunning voor verkoop van
alcoholische dranken; toestemming.

2. vergunneng (veroud.), waarschuwing van
de zijde van de politie aan een dronken per
soon; er volgde dan geen bekeuring. Die
kéérel mag wèl uikeike, eij èd al en paar
kéére en vergunneng geat, as ter nog méér
gebéûrt, sèl die wèl en bekéûreng kreïge.

verinterèste, verinteresten; geen interest op-
brengen.

verjaardach/g, verjaardag.
verjèmt/d (voc.), bastaardvloek, verdorie.
verkauteit/d (voc.), verkoudheid.
verkauwe, verkouden. Spr. Verkauwe iz beeter
az achterkontech. (Spr. enZegsw. 80).

verkêêr, verkeer.
verkêêre, verkeren, in het bijzonder met ie
mand van de andere sekse als inleidende
fase voor de verloving.

verkêêreng, verkering, vrijerij. Men onder
scheidt losse en vaste verkééreng.

verkêêrt/d (voc.), 1. verkeerd, fout; 2. on
deugend, dwars. Die knul is te laaste daage
toch sóó verkéért, der is chéén deeg mit em te
daen.

verkikkert/d (voc.), verkikkerd, verliefd.
verkneukele, verkneukelen, verheugen.
verknoerse, verdragen, vergeten, verwerken.
Eij kèn et nog maar nie ferknoerse, dadde ze
em verbeij gelóópe bènne vóór da móóje
baantjie, dadde ze em tog belooft adde.

verknufl'ele, vertroetelen, knuffelen, liefko
zend in de armen of op schoot nemen. Wad
en lief kind is tat toch, je zau ze bèst iz wille
verknuffele.

verkroppe, verkroppen. k Mod al men ver
driet maar verkroppe, der iz nauw is chéén
minz, daar je je leet is teuge kèn klaage.

verlange, verlangen.
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verleege, verlegen, bedeesd. 
verleije, verleiden; ovt. verleej; volt. dw. ver-

leeje. 
verleijelek, verleidelijk, aanlokkelijk. 
verlènge, verlengen. 
verlèppe, verleppen, verwelken. 
verlies/z, verlies. 
verlieze, verliezen. 
verlooft/d (voc.) (nieuw), verloofd. 
1. verlööpe, verlopen, voorbijgaan.
2. verlööpe, bnw. en bw. verlopen, verlieder
lijkt.

Verlööre Kost, op te-; op et-, Verloren
Kost.

verloovde (nieuw), verloofde.
verlosse, 1. verlossen; 2. helpen bij een be
valling.

verluije, verluiden; alleen in óóre verluije èbbe,
vernomen hebben.

1. vermaake, vermaken, als erfdeel nalaten.
2. vermaake, vermaken, plezier bezorgen.
vermalt/d (voc.), versuft. Eij is fermalt fan de
slaap.

vermeenechfuldege, vermenigvuldigen.
vermeije, vermijden.
vermooge, vermogen, aankunnen.
vermoorde, vermoorden.
vermurreve, vermurwen.
vemeeme, vernemen, te weten komen.
vemeemstok, alleen in mi te - uichaan, erop
uitgaan om achter de waarheid te komen.
Ze vertèlle zukke raare dinge van em, da k
nied en weet wad ek chlóóve mot; ik sèl maar
iz mi te verneemstok uichaan.

vemeuke, voor de gek houden. Ik laa me nie
ferneuke.

vemeukereij, bedriegerij, voor de gek hou-
derij; ook verneukeraasie.

vemêûrieje, euf. voor verneuke.
vemiele, vernielen.
1. vemikkele, vernikkelen, bedriegen. Zèg,
nau mo je nie dènke, da je mein kèn vernikkele,
dan mo je vroeger opstaan.

2. vemikkele, kou lijden. Minz, minz, ik staat
ier te vernikkele van de kauw.

vernis/z, vernis; mv. vernisse.
vemisse, ww. vernissen.
vemoeme, vernoemen, iemand vermelden;
naar iemand noemen. Ze èbbe zein naa zen
vroegere gesturreve broertie vernoemt.

vèrof, veraf.
verööge, verhogen, op school naar een hogere
klas bevorderen.

veröögeng,verhoging.
veröördêêle, veroordelen.
veröörlööft/d (voc.), geoorloofd. Dat iz ier nie



feróórlóóft. 
veröörlööve, vergunnen, toestaan. 
veroovere,veroveren. 
verpatse,verpatsen. 
verpèste, verpesten, vergallen, verknoeien. 
verpietere, verpieteren, onnodig verkoken. Ik 
wau da je vaader maar tuiskwam, et eete 
staaci op et stèl êêlegaar te verpietere. 

verpleecbster, verpleegster; syn. zuster. 
verpleege, verplegen. 
verplicht, verplicht. 
verpoppe, verpoppen (van een vlinder). 
verraaje, verraden; ovt. verraajde; volt. dw. 
verraaje. 

verraajer, verrader. 
verraat, verraad. 
verrasse, verrassen. 
verrasseng, verrassing. 
vèrrege, vergen. 
vèrrekeiker, verrekijker. 
verrèkke, verrekken. 
vèrrel < vurrel, het vierde deel van een el 
voor manufacturen; ook een maat voor olie, 
maar de juiste hoeveelheid is niet meer be
kend. 

vèrremesèllie, vermicelli. 
verrèntenêêre, verwaarlozen; rente kosten en 
niets opbrengen. Je laa ta duure mesien daar 

maar buite in de reegen staan, eij staa taar 
maar vóór niks te verrèntenêêre. -+ verinte
rèste. 

verrinnewêêre, ruïneren, vernielen. De vorm 
verrinnewêêre wordt meer gebruikt dan 
rinnewêêre, dat hetzelfde betekent. 

verroere, verroeren, bewegen. Au je wèch, 
ferroer je niet, roep bij het schiet (verstop
pertje) spelen. 

1. vèrs/z, znw. vers; mv. vèrze. Je mo tie verze
nog maar is choet leeze, dan zèl ie ze wèl be
greipe.

2. vèrs/z, bnw. en bw. vers; verb. vèrse. In de
uitdr. alwêêr wa fèrs, sèlde wat nuuws, is
vèrs syn. met nuuws.

verscheele, schelen, verschillen. Die klêûre
verscheele nie feut.

verscheije, verscheijene, verscheidene.
verscheinsel, verschijnsel.
1. verscbiete, verschieten, door inwerking
van het licht van kleur veranderen.

2. verscbiete, voorschieten, lenen. Kè jeij mein
en gulde verschiete?

verschil, verschil.
verscbillent/d (voc.), verschillend.
verschööne, verschonen, schoon ondergoed
aantrekken.

verschööneng, verschoning, schoon onder-

goed. Wa hè jeij dêûrnat chereegent, chaa 
maar gauw naaw binnene, k èd en verschóó
neng vóó je klaargeleege. 

verschoppeling, verschoppeling. 
verschot, geld dat wordt voorgeschoten voor 
het maken van onkosten bij het verrichten 
van werk. Ek èd êên gulde driejendèrtech 
ferschot op tie jurrek. Zie het verschil met 
vóórschot. 

versiere, versieren. 
verspille, verspillen. 
verstaan, verstaan, goed horen; begrijpen. 
verstaander, verstaander. Spr. En goeje ver-
siaander èd maar en allev wóórt nóódech. 

verstandech/g, verstandig. 
verstant/d (voc.), verstand. 
verstauwe, verdragen, verkroppen. Ze kèn da 

ferdriet, ta se van der kindere èt, nog alteit 
maar nie ferstauwe. 

verstèlle, verstellen, repareren van naaigoed. 
verstèlt/d (voc.), versteld, onthutst. 
vèrte, verte. 
vertêêre, verteren. 
vertêêreng, vertering. 
vertèlle, vertellen. 
vertèlsel, vertelsel. 
vertier, vertier. 
vertikke, vertikken. -+ verdeije. 
vertööne, vertonen. 
vertööneng, vertoning. 
vertrampenêêre, ramponeren, verwaarlozen, 
vernielen. Je vertrampenêêrd al men móóje 
spulle mi ta cherevot. 

vertraut/d (voc.), vertrouwd. 
vertrauwe, vertrouwen. 
vertrèk, vertrek, kamer. 
vertrèkke, vertrekken. 
vertroetele, vertroetelen. -+ verknuffele. 
vervaare, wedervaren, ondervinden. Oo bè je 
vervaare op ie reiz naa Rotterdam? Wat is je 
wedervaren op je reis naar Rotterdam? 

verval, verval. 
vervalle, vervallen. 
verveele, vervelen. 
vervoere,vervoeren. 
vervollech/g,vervolg. 
vervollege, vervolgen. 
verwaant/d (voc.), verwaand. 
verwaarlööze, verwaarlozen. 
verwachte, verwachten. 
verwachteng, verwachting. In verwachteng 
weeze, zwanger zijn. 

verweege, bewegen. Eij iz nie te verwikke of te 
verweege, hij is er in geen enkel opzicht toe 
te bewegen. Die kast iz nie te verweege, die 
kast is niet in beweging te krijgen, niet van 
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z'n plaats te krijgen. 
verweeze, verwezen, ontdaan, versuft. Wa sit 
jeij verweeze te keike !

verweit, verwijt. 
verweite, verwijten. 
verwènne, verwennen; ovt. verwon en ver

wènde; volt. dw. verwonne. 
verwènse, verwensen. 
verwittege, verwittigen, doen weten, in kennis 
stellen. 

verzaadege, verzadigen. 
verzakkeng, verzakking. 
verzeile, verzeilen, terechtkomen. Waar bè 
jeij nau verzeilt? Syn. verzeilt raake. -
Azzie in en vreemde plaas loopt weet je 
tussebeije niet, waar ov ie soms ferzeilt kèn 
raake. 

verzèt, verzètjie, verzet, ontspanning. 
verzichtech/g, voorzichtig. 
verzinne, verzinnen. 
verzinsel, verzinsel. 
verzot, verzot. 
verzuime,verzuimen. 
verzwêêreng, verzwering. 
verzwikke, verzwikken, verstuiken. 
vèst, vest; vkw. vèssie. Uitdr. iemand op sen 
vèssie spuuge, iemand beledigen, op een 
hatelijke manier de waarheid zeggen. 

Vèst, op te-, op te Vèste, Vest. 
vèsteng, vesting. 
vèt, vet. Iemant sen vèt cheeve, iemand flink 
de waarheid zeggen, op z'n nummer zetten. 

vètsak, vetzak, dik mens. 
vèttech/g, vettig. 
vèttecheit/d (voc.), vetheid; ook vet vlees, 
spek e.d. voor de maaltijd of als brood
beleg. Ek mo noch fèttecheit aa/e voor den 
eete. 

veul, veel. 
veulderleij, velerlei. 
veule, znw. veulen. 
vezier, vizier. 
veziete, visite. 
vier, vier. 
Vierde Kaa, in de-, Vierde Kade. 
vierderleij, vierderlei. 
vierdui'te, twee en halve cent (veroud.). 
vierduitestuk, vierduitstuk (veroud.), halve-
stuiverstuk, twee en een halve centstuk. 

viere, vieren. 
vierkant, znw. vierkant. 
vierkantech/g, bnw. en bw. vierkant. 
viers/z, de vierde in rangorde; verb. vierse. -
Jeij bèn dèrs èn dan kom ik viers. 

vies/z, vies. Zegsw. Vieze varrekez worre nie 
fèt. - Eij is ter ( val ter) nie fles fan, hij heeft 
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er geen bezwaar tegen, (litotes) hij is er wel 
op gesteld. 

vietraazie, vitrage. 
viezecheit/d (voc.), viesheid, viezigheid. 
viezelante, vigilante. 
viezentêêre, visiteren, controleren. 
viezerek, viezerik. 
villaa, villa. 
ville, villen. 
vilt, vilt. 
vin, vin; vkw. vinnechie. Zegsw. Gêên vin ver

roere, niets bewegen. 
vinde, vinne, vinden; ovt. von; volt. dw. ge
vonde, gevonne. 

vinder, vinder. 
vinger, vinger. Zegsw. Eij bran sen vingers, hij 
ondervindt er schade van. - Eij èt lange 
vingers, hij steelt. 

vink, vink; de algemene naam voor kleine 
vogels. 

vinnech/g, vinnig. 
vintjie, verzinsel, smoesje, uitvlucht. Je zèl 
der wè/ wêêr en vintjie op weete om nèt te 
doen ovvie ge/eik èt, maar ek chloov ie nie 
mêêr. 

vis, vis. 
visse, vissen. 
visser, visser. 
vissereij, visserij. 
Vissteechie, in et-, Vissteeg. 
Vizbanke, de-, Visbank; een gebouwtje op 
de Gouwe, tegenover de Vissteeg. Hier 
werd in de open lucht vismarkt gehouden. 

vizmart, vismarkt. 
vlaa, vla. 
vlaach/g, vlaag. 
Vlaamengstraat, in de -, Vlamingstraat. 
vlach/g, vlag; vkw. vlachie en vlaggetjie. 
vlagge, ww. vlaggen, de vlag uitsteken. 
1. vlak, vlèk, vlek, smet.
2. vlak, bnw. en bw. vlak, effen.
vlakchom, vlakchummie, vlakgom.
vlakke, vlakken, uitvlakken.
vlakte, vlakte.
vlam, vlam; vkw. vlammechie.
vlamme, vlammen.
vlammerech/g, vlammig, gevlamd. Wat izjau

gezicht jlammerech; syn. wa sit jeij mi jlamme.
vlas/z, vlas.
vlasse, vlassen, verlangen, begeren, uitzien
naar.

vlècht, vlecht; vkw. vlèchie.
vlèchte, ww. vlechten.
vleegel, vlegel.
vlees/z, vlees.
vleet, beij de -, in overvloed. Dut jaar bènne



der aarepelz beij de vleet. 
vleezbööm, vleesboom. Beij vrau Kaarelse 

èbbe ze en vleezbóóm wèchcheaalt. 
vleezech/g, vleezerech/g, vlezig. 
vleije, vleien; ook fleeme. 
vleim, vlijm. Uitdr. zóó schèrrep az en vleim. 
vlèk, -,. 1. vlak. 
vlèkke, ww. vlekken. 
vlèkkerech/g, vlekkerig. 
vlèrrek, vlerk. 
vleuch/g, vleug; vkw. vleuchie. 

'vleugel, vleugel. 
vliech/g, vlieg. 
vliege, vliegen; hard lopen. Jo, lóóp nie sóó te 

vliege. 
vliegende têêreng, snel verlopende tuberculose. 
vlieger, vlieger. 
vliereng, vliering; ookfliereng. 
vlies/z, vlies. 
vliet, vliet. 
vliezerech/g, vliezig. 
vloej, vloei; ook vloeipepier; vkw. vloejchie. 
vloeje, vloeien. 
vloejeng, vloeiing. Toe me zuster drie maande 

onderwèg was, è se en vloejeng gekreege. 
vloek, vloek. 
vloekbêêst, vloekbeest. 
vloeke, vloeken. 
vloekert, vloeker. 
vloer, vloer. 
vloerklêêt/d (voc.), vloerkleed, tapijt; mv. 

vloerkleeje; gebr. kléét; mv. kleeje. 
vloet/d, vloed. 
vlok, vlok. 
vlokkerech/g, vlokkig. 
vlööj, vlo; vkw. vlóójchie. 
vlööje, ww. vlooien. Antwoord op de kinder

vraag: "Wa doe je nauw?" - Den aap flóóje 
èn dan mag jeij de zak opauwe." 

vloot, vloot. 
1. vlot, znw. vlot. 
2. vlot, bnw. en bw. vlot, vief.
vlotte, vlotten, opschieten. Me wèrrek wil

vandaag nied èrrech flotte. 
vluch/g, vlug. 
vlucht, vlucht. 
vluchte, ww. vluchten. 
vluchtech/g, vluchtig, oppervlakkig. Me zèllen 

et maar en beetjie vluchtech schóónmaake. 
vluchteling, vluchteling. 
vluggert/d (voc.), vluggerd, kwiek persoon. 
vocht, vocht. 
vochtech/g, vochtig. 
voech/g, voeg. 
voechsaam, voegzaam. 
voedeng,voeding. 

voege,voegen. 
voeje, 1. voeden; 2. voedzaam zijn. Je mo feut 

vleez eete, da foejt choet. 
voele, voelen, gevoelen. 
voelöören, voelhoren. 
voelspriet, voelspriet. 
1. voer, voer, wagenvracht.
2. voer, voeder.
1. voere, voeren.
2.voere,voederen.
voesel, voedsel.
voester, voedster, vrouwelijk konijn.
voet, voet.
voetsaam, voedzaam.
voetsoeker, voetzoeker, soort vuurwerk.
vol, vol; comp. volder.
voldaan, veldaan, voldaan.
voldoen', voldoen, kwijten.
voldoende, voldoende, genoeg.
volleedech/g, volledig, compleet, totaal.
vollegeling, volgeling.
volleges/z, volgens.
vollek, volk.
volmaakt, volmaakt.
volop, volop.
volslaage, volslagen. Die vènt is folslaage gèk.
volstrèk, volstrekt.
volte, volte.
vondeling, vondeling.
vonk,vonk. 

vonke,ww.vonken. 

vonnes/z, vonnis mv. vonnese. 
vonst, vondst. 
voocht/d (voc.), voogd. 
voogel, vogel; -,. vink. 
Voogelezang, in de -, Vogelenzang, later 
Wilhelminastraat. 

vööjs/z, voos; verb. vóójse. - Minz, wat è jeij 
en vóójse redeis chekocht. 

vööjsecheit/d (voc.), voosheid. 
1. vöör, znw. voor.
2. vöör, voorz. en bw. voor.
vööral', vooral.
vöörande,voorhanden.
vöör'ant, in -, in voorraad, voorhanden.
vöörauwer, voorouder.
vöörbaarech/g, voorbarig.
vöörbêêlt/d (voc.), voorbeeld.
vöörboochie, voorbode, voorafgaand teken.
Dad bènne de vóórboochies fan de dóód al, 
dat zijn de voortekenen van de dood al. 

vöörbrulleft, klein feestje dat op de dag van 
anteekene of zeer kort daarna voor naaste 
buren en kennissen werd gegeven. 

vöör'dêêl, voordeel. 
vöördêêlech/g, voordelig, batig, goedkoop. 
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Dat oetjie èb ek fóórdêêleg op te kop chetikt. 
vöördemiddach, de-, voormiddag. 
vöördevloegwèch/g, achter elkaar, zoals het 
voor de hand komt. 

vöördraage, voordragen (reciteren, decla
meren). 

vöördracht, voordracht, declamatie; vkw. 
vóórdrachie. 

vöörduu'rent/d (voc.), voortdurend, geregeld. 
vöörèbbe, voorhebben, van plan zijn. Wat è 

je daarmeej vóór? wat ben je daarmee van 
plan? 

vöörech/g, vorig. 
vöörêêrst, vooreerst, de eerstvolgende tijd. 
vöören, voorn (vis). 
vöörene, naa -, van -, naar voren, van vo-
ren. Eij gong naa vóórene. 

vöörgoet/d (voc.), voorgoed, voor altijd. 
vöörjaar, voorjaar. 
vöörkêûr,voorkeur. 
vöörkint/d (voc.), kind dat vóór het huwelijk 
geboren is. 

vöör'komme, znw. voorkomen, uiterlijk. Ze 
iz nie lêêlek, ze èd en goet fóórkomme. 

vöörkom'me, ww. voorkómen, verhinderen. 
vöör1ant/d (voc.), voorland, toekomst. Azzie 

az wèrrekman gebóóre bèn, dan iz arde wèr
reke je vóórlant, tat weet je nauw éénmaal. 

vöörlètter, voorletter; eerste letter van de 
voornaam. Men vóórlètter is P., ik iet nauw 
éénmaal Piet. 

vöör'naam, voornaam, doopnaam. 
vöörnaam', voornaam, deftig. 
vöömeeme, voornemen, plan. 
vöömeemes/z, van plan, voornemens. Ek bèn 

vóórneemez om morrege op reis te gaan. 
vöörööft/vd (voc.), voorhoofd. 
vööroo'ver, voorover. 
vöörraat/d (voc.), voorraad. 
vöörrècht, voorrecht. 
vöörschiete, verschiete, voorschieten. 
vöörschot, voorschot, geld dat door de op-
drachtgever vooraf wordt betaald. Zie het 
verschil met verschot. 

vöörspèl'le, voorspellen, voorzèggen, profe-
teren. 

vöörspoe' dech/g, voorspoedig. 
vöör'spoet/d (voc.), voorspoed. 
vöörspreeke, voorspreken, verdedigen. 
vöörstèlle, voorstellen. 
vöörstèlleng, voorstelling. 
vöörtaan, voortaan. 
vööruit, veruit, vooruit. 
vöörval, voorval, gebeurtenis. 
vöörvalle, voorvallen, gebeuren. 
vöörwaarde, voorwaarde. 

vöörwurrep, voorwerp. 
vöörzètte, tonen, lijken. Zegsw. Zen gezicht 

zèt nog et minste vóór, hij is meer waard, dan 
zijn gezicht lijkt (doet vermoeden). 

vöörzitter, voorzitter. 
vordere, vorderen, opschieten. 
1. vorst, vorst, regerend persoon.
2. vorst, vorst, het vriezen.
vorstelek, vorstelijk.
vort, voort, weg. Jo, gaa vort! - Eij is fort, hij
is niet te vinden.

vortèllepe, voorthelpen.
vortmaake, voortmaken, opschieten.
vos/z, vos; mv. vosse.
vot/d (voc.), vod, lor.
vr-, wr,-. De woorden die in het Ned. met
wr- beginnen, hebben in het Gouds vr- als
beginklank.

vraach/g, vraag. Zegsw. Das fóór jauw en
vraag èn vóór mein en weet, ik weet het wel,
maar ik zeg het je niet.

vraage, ww. vragen; ovt. vrooch/g> vroech/g; 
volt. dw. gevrooge (oud) > gevroege (ver
oud.) > gevraacht/gd(voc.). 

vraageboekie, vragenboekje, boekje met vra
gen en antwoorden op de catechisatie ge
bruikt (soms voor kattekissemes). 

vraak, wraak.
vraaksucht, wraakzucht.
vracht, vracht; vkw. vrachie. Zegsw. Alle

vrachiez lichte, zeej de schipper èn eij góójde
zen vrauw ooverbóórt.

vrak, znw., bnw. en bw. wrak.
vrang, wrang. Je zè/ der de vrange vruchte nog 

wèl is fan plukke, je zult er de slechte ge
volgen nog wel eens van ondervinden; het
zal je er nog wel eens naar vergaan.

vrat, wrat.
vrausfaader, schoonvader.
vrauspersoon, vrouwspersoon.
vrauw, vrouw.
vrauwchie, vrouwtje, tegenover mannechie bij
dieren.

Vrauwedach/g, Vrouwedag, Maria Lichtmis,
2 februari. Op Frauwedag bènne de vrauwe
de baa.'I.

vrauwelek, vrouwelijk.
Vrauwesteech/g, in de-, Vrouwesteeg.
Vrauwevèstesteech/g, in de -, Vrouweveste-
steeg (voorheen Korte Vrouwesteeg).

vreede, vrede.
vreedeznaam, in -, in vredesnaam, in gods-
naam.

vreef/v, wreef.
1. vrêêke(niet: vreeke), wreken, wraak nemen.
2.vrêêke,wrikken, loswrikken.



vreemdecheit/d (voc.), vreemdheid. 
vreemdeling, vreemdeling. 
vreemt/d (voc.), vreemd, onbekend. Ik weet 
te wèg niet, ik bèn ier vreemt. 

vreeselek, vreselijk. 
vrêêt/d (voc.), wreed. 
vreete, vreten; ook pej. voor eten; ovt. vrat, 
mv. vratte; volt. dw.gevreete.

vreeter(t), vreter. Zegsw. Der worre gêên
vreeters chebóóre, maar wèl gemaakt, te
veel eten is meer een gewoonte dan een
werkelijke behoefte.

vreetereij, vreterij; ook vreeteraasie.
vrêêze,vrezen.
vreidach/g, vrijdag. Zegsw. t Is freidach, te
lamp ank fóóroover, het is aan 't eind van de
week, de centen zijn op.

vreigezèl, vrijgezel.
vreij, vrij.
vreije, ww. vrijen; ovt. vreej; volt. dw. ge-
vreeje.

vreijeit/d (voc.), vrijheid.
vreijer, vrijer.
vreijereij, vrijereij; ook vreijeraasie.
vreimeson, vrijmetselaar. Het Goudse woord
vertoont contaminatie van het Ned. vrij
metselaar en het Franse francmaçon.

vreipostech/g, vrijpostig, brutaal.
vreive, wrijven.
vreizinnech/g, vrijzinnig.
vrèk, vrek.
vrèkkecheit/d (voc.), vrekkigheid, gierigheid;
ook vrèkkerecheit/d(voc.).

vrèkkerech/g, vrekkig, vrekachtig.
vrieze, vriezen.
vrindelek, vriendelijk.
vrindin, vriendin.
vringe, wringen.
vrint/d (voc.), vriend.
vroech/g, vroeg.
vroechte,vroegte.
vroegeng, wroeging.
vroeger, vroeger, eertijds.
vroegertie,vroegertje.
vroete, wroeten.
vroet'frau, vroet'jufl'rau, vroedvrouw. -+
juffrau. 

vrok, wrok. 
vrokke, wrokken. 
vroolek, vrolijk. 
vroom, vroom. 
vroome, mw. vrome. 
vroomecheit/d (voc.), vroomheid. 
vrucht, vrucht; vkw. vruchie. 
vrugbaar, vruchtbaar. 
vuil, vuil. 

vuilak, vuilek, vuilak; met zeer veel verach
ting ook vêûlek. 

vuilecheit/d (voc.), vuiligheid. 
Vuile Steech/g, in de - (oud), Korte Dwars
steeg. 

vuiltie, vuiltje. Zegsw. Ei doed of ter gêên 
vuiltie an de lucht is, hij doet of er niets aan 
de hand is. 

vuist, vuist; vkw. vuisie. Zegsw. Eij lacht in 
zen vuisie. 

vulkaan, vulkaan. 
vuile, vullen. 
vulles/z, vuilnis. 
vurref/v, verf. 
vurrek, vork. 
vurrel, - vérrel. 
vurrem > vorrem, vorm. 
vurreve, verven. 
vurrever, verver. 
vuur, vuur. 
vuure, ww. vuren. 1. schietenmetvuurwapens; 
2. weerlichten. Et sèl wèl gaan onwêêre, de 

lucht fuurt al.
vuurech/g, vurig.
vuurmaaker, vuurmaker.
vuurstêên, vuursteen.
vuurwèrrek, vuurwerk.

W. 

waach/g, waag. 
Waach/g, de -, het Waaggebouw op de 

Markt. 
waafel, wafel. 
waagals/z, waaghals. 
waagalzereij, waaghalzerij; ook waagalze-
raasie. 

1. waage, mw. wagen, voertuig.
2. waage, ww. wagen.
waageweit/d (voc.), wagenwijd, zo wijd mo
gelijk.

waagon, wegon, wagon.
waaj, wei, het overschot van melk na de kaas
bereiding.

waajbooter, weiboter.
waaje, waaien; ovt. woej; volt. dw. gewoeje
(oud)> gewaajt/d(voc.).

waajer, waaier.
Waajersluis/z, de-, de Waaiersluis.
waake, waken.
waaker, waker.
waaks, waaks.
Waalesteech/g, in de -, Walesteeg, thans
Walestraat.

waanzin, waanzin.



waanzinnech/g, waanzinnig. 
waape, wapen. 
1. waar, znw. waar, koopmansgoederen.
2. waar, bw. waar, op welke plaats.
3. waar, bnw. en bw. waar, waarachtig; ook
als stopwoord gebruikt, al of niet met ont
kenning. Nau, daar bènne me et tog allegaar
meej êênz, ( nie) waar?

waarde, waarde.
waardêêre, waarderen.
waardelöös/z, waardeloos.
waardêûr, waardoor.
waareit/d (voc.), waarheid.
waarmeej, waameej, waarmee.
waarnaatoe, waarheen.
1. waarneeme, waarnemen.
2. waarneeme, misbruik maken van. Die vènt

is Je/iet, nau mo tie van arremoej zen boe/tie
gekóóp opruime; nau, zóówies mo je waar
neeme.

waaroo, -+ 2. waar.

waas,waas.
waasem, wasem.
waater, 1. water; 2. waterzucht. Ze is che
sturreve an t waater, ze is overleden aan
oedeem.

waatere, urineren.
waaterech/g, waterig.
waater-èn-vuurbaas/z (veroud.), water-en
vuurbaas.

waatergeus/z, watergeus.
waaterkant, waterkant, oever. Je mag nied an
de waaterkant speule; ook alleen kant: Jo,
gaa fan de kant of, mo je derin valle?

waaterlanders/z, waterlanders, tranen.
waaterleelie, waterlelie (Nymphaea alba).
waaterleideng, waterleiding; ook alleen lei-
deng.

waavöör, waarvoor.
waazech/g, wazig.
waazöö', -+ 2. waar.
wachkaamer, wachtkamer.
wacht, wacht.
wacbte, wachten. Zegsw. Wacht èffe iz ook en
durrep, je moet niet zo haastig zijn.

wachter, wachter.
Wachterstraat, Wacbtelstraat, op te-, Wach-
telstraat.

waggele, waggelen.
wak, wak, opening in het ijs.
wakker, wakker.
wallecb/g, walg.
wallecbelek, walglijk.
wallege, walgen.
wallem, walm.
walleme, walmen.
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wallemecb/g, walmig. 
wallevis/z, walvis; mv. wallevisse. 
wals/z, wals. 
walse, walsen. 
wandelaar, wandelaar. 
wandele, wandelen. 
wankel, wankel. 
wankele, wankelen. 
wannêêr, wanneer. 
wanööp, wanhoop. 
wanööpecb/g, wanhopig. 
wanorde, wanorde. 
1. want, znw. want, gebreide handschoen.
2. want/d, znw. wand, muur.
3. want, voegw. want.
wantluis/z, wants, wandluis; ook wêêgluis/z.
wantrauwecb/g, wantrouwig.
wappere, wapperen.
war, in de -, 1. in de war, doorelkaar ge
strengeld. Da chaare zit in de war; 2. in de
war, in angst. -+ penaarie. - Ik si sóów in de
war oover die jonge, as tie maar gêên onge
luk chekreege èt.

warrele, warrelen.
warrem, warm.
warreme, warmen.
warrempies/z, warmpjes. Eij zit er warrem
piez in, hij is rijk.

warremte, warmte.
was, was, boenwas, wrijfwas.
1. wasse, wassen, met water reinigen.
2. wasse, in de was zetten.
wast, was, wasgoed. Je ooverèmpt mod in de
wast.

wat, vnw. wat; verb. wadde en watte aan het
begin van een afhankelijke zin met meer
voudig onderwerp. Me wisse niet wadde me
mosse doen.

watjie, watje, klein stukje watten.
watjiekauw, watjekouw, klap, draai om de
oren.

watte, znw. watten.
waut/d, woud, bos.
wauwelaar, wauwelaar.
wauwele, wauwelen.
1. wèch/g, znw. weg, pad; mv. weege; vkw.
wèchie, weechie.

2. wècb/g, bnw. en bw. weg, verdwenen. Men
orloozie iz wèch.

wèdboek, wetboek.
weebenaar, weduwnaar.
weecb/g, weg. Alleen in: je staad in de weech,
je staat in de weg.

weederèlleft, enigszins iron. voor echtgenote.
weederwaardecheit/d (voc.), wederwaardig
heid, ervaring.



weedevrauw, weedewe, weduwe. 
wêêgeblat/d (voc.), weegbree (Plantago ma
jor); mv. wêêgeblaaje. 

wêêgluis/z, .- wantluis. 
1. weej, wee. De buuvrau begin nau weeje te
kreige.

2. weej, lijkwade.
week, znw. week, periode van zeven dagen.
wêêk, week, zacht.
weelde, weelde.
weelderech/g, 1. welig. Wa chroej ta chraz
weelderech.
2. wellustig. Wat warre die jongeluij weelde
rech, t wor teit tadde ze gaan trauwe.

wêêlecht, de -, pej. voor kapot, stuk. Daz
naa de wéêlecht.

weemele, wemelen.
weemoedech/g, weemoedig, verdrietig.
wêêr'aan, weerhaan.
wêêrbarstech/g, weerbarstig.
wêêrels/z, werelds.
wêêrelt/d (voc.), wereld.
wêêrpein, weerpijn.
wêês/z, wees.
weet, weet, kennis, besef. Eij is chelukkech te
klein om der weet Jan te èbbe, da sen vaader
dóod is.

weete, weten; ovt. wis, mv. wisse; volt. dw.
geweete.

weetering, wetering, brede sloot.
weeve, weven.
weeze, wezen, zijn. Zie Vormleer, Het Werk
woord.

weezel, wezel. Uitdr. zoo bang az en weezel.
weezelek, wezenlijk, echt, heus. Is et weezelek

waar?
weezelöös/z, wezenloos.
wegon, _,. waagon.
weü/v (pej.), wijf, vrouw.
weifie, wij�e. 1. liefkozend gezegd tegen een
vrouw; 2. tegenover mannechie bij dieren. --+
vrauwchie.

weigere, weigeren.
1. weij, pers. vnw. wij; onbetoonde vormen
ween me.

2. weij, znw. wei, weide.
weije, t -, het wijde, de Reeuwijkse en Sluip-
wijkse plassen.

Weije Pöört, in de-, Wijde Poort.
weijwaater, wijwater.
weik, wijk.
Weik, de-, Het Diaconessenhuis "De Wijk."
weike, wijken.
Weikferpleegeng de -, _,. Weik. Het Dia

conessenhuis is voortgekomen uit een stich
ting voor wijkverpleging.

weilant/d (voc.), weiland. 
wein,wijn. 
weinech/g, weinig. 
Weistraat, in de-, Wijdstraat. 
1. weis/z, bnw. en bw. wijs, verstandig.
2. weis/z, znw. wijs, melodie.
3. weis/z, znw. wijze, manier, gewoonte.
weiseit/d (voc.), wijsheid.
weit/d (voc.), wijd; verb. weije.
weite, wijten.
weitte, wijdte.
weize, ww. wijzen.
weizer, znw. wijzer.
wèkker, wekker.
Wèksfeen, Wèsfeen, op -, Waddinxveen.
wèl, bw. wel.
wèldaat/d (voc.), weldaad.
wèlle, wellen, het bijna aan de kook brengen
van biest, worst, e.d. om die dikker en sma
kelijker te maken.

wèllechies/z, welletjes, voldoende. Scheij nau
maar uit, t iz nau wèl wêêr wèl/echies che
weest.

wèllek, welk.
wèlles/z, wel waar. t Iz wèlles, al zèg ie noch
tien kêêr dat et niet waar en is.

wèlis/z, wèl is/z, weleens, wel eens.
wèlvaart, welvaart.
wèlweeze, goedvinden; alleen in mit je wèl-
weeze, met je goedvinden.

wènk,wenk.
wènke, ww. wenken.
wènksbrauwe, wenkbrauwen; zelden enk.
wènne, wennen.
wèns,wens.
wènse, ww. wensen.
wènselek, wenselijk.
wèntele, wentelen.
wèp,web.
wèps,wesp.
wèrreke, werken.
wèrrekster, werkster.
wèst, west. Buite wèste, buiten westen, be-
wusteloos.

wèt, wet.
wètauwer, wethouder.
1. wètte, ww. wetten, slijpen.
2. wètte, ww. wedden.
wèttech/g, wettig.
wèttelek, feitelijk, eigenlijk. Oo zauw die nau

wèttelek iete?
wètteschop, weddenschap.
wich/g, wig, wigge.
wicht, wicht, gewicht. Keik op te schaal ovvie
je wicht wèl kreicht.

wie, wie.



wiebele, wiebelen. 
wiech/g, wieg. 
wiedes/z, begrijpelijk, duidelijk. Daz nogal 
wiedes. 

wiedewêêgaa, naa de-, naar de maan, naar 
z'n grootje, stuk. 

wiegele, wiegelen. 
wieje, wieden. 
wiek, wiek, vleugel. Uitdr. van wiek chaan, 
vertrekken. 

1. wiel, wiel, van een voertuig.
2. wiel, wiel, kolk, na overstroming of dijk-
doorbraak overgebleven plas.

wiemele, wiemelen.
wieröök, wierook.
wikke, wikken. Uitdr. wikke en weege, goed
over nadenken.

wikkele, wikkelen.
wil, wil.
wildernis/z, wildernis.
wille, willen; ovt. wauw, mv. wauwe; volt. dw.
gewille (veroud.) > gewilt.

1. willech/g, znw. wilg.
2. willech/g, bnw. en bw. willig, gewillig.
willekêûr, willekeur.
willekêûrech/g, willekeurig.
Willemsteech/g, in de -, Lange Willemsteeg.
Willes/z, in de-, Willens.
wilt/d (voc.), wild.
wiltfreemt/d (voc.), wildvreemd, volkomen
onbekend. Neej, in Rotterdam weet ek te wèg
nie choet, ik mot eigelek sègge, dat ek ter
wiltfreemd bèn.

wimpel, wimpel. Uitdr. mi jlag èn wimpel, met
glans.

winderech/g, winderig.
windööst, windhoos.
wingert/d (voc.), wingerd.
winkel, winkel; ook werkplaats in b.v. tim
mermanzwinkel.

winkelaak, 1. rechthoekige scheur in kleren;
2. timmermansgereedschap in de vorm van
twee rechthoekig op elkaar staande benen.

winkelier, winkelier.
winne, winnen.
winst, winst.
wint/d (voc.), wind.
winter, winter.
Winterdeik, in de-, Winterdijk.
wip, wip.
wippe, ww. wippen.
wis/z, wis, gewis, stellig, zeker. Uitdr. wiz èn
zeeker, wiz èn driej, wiz èn berèntech, wel
degelijk.

1. wischevallech/g, toevallig. Daz ook wische
valleg, da je nau nèt komt, nauwe me op ie
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zit te te wachte ! 
2. wischevallech/g, wisselvallig. Daz nog èrreg
wischevalleg óór, oow of tad of sè/ lóópe.

wispeltuurech/g, wispelturig.
wissel, wissel.
wissele, wisselen.
wissewasje, wissewasje, bagatel, nietigheid.
wit, wit.
witte, ww. witten.
woedent/d (voc.), woedend.
woeker, woeker.
woekeraar, woekeraar.
woekere, woekeren.
woele, woelen.
woelech/g, woelig.
woelwaater, woelwater, beweeglijk, onrustig
mens.

woenzdach/g, woensdag.
woest, woest.
woestein, woestijn.
woesteling, woesteling.
wol, wol.
wollech/g, wollig.
wollef/v, wolf.
wollek, wolk.
wollekbreuk, wolkbreuk.
wonder, wonder.
wonderlek, wonderlijk.
wont/d (voc.), wond.
woone, wonen.
wooneng, woning.
wöördezifter, woordenzifter.
wöördeziftereij, woordenzifterij ; ook wóórde•
zifteraasie.

wöört/d (voc.), woord. Uitdr. Op men wóórt
fan êêr, op m'n erewoord.

worde, worre, worden. ott. wor, wort, mv.
worre; worde, ovt. wier, mv. wiere; volt. dw.
geworre,geworde.

worst, worst.
worstelaar, worstelaar.
worstele, worstelen.
wortel, wortel.
wortele, ww. wortelen.
wuive, wuiven.
wurref, wurreft, werf, erf.
wurrege, worgen.
wurrem, worm.
wurreme, wurmen, tobben.
wurremsteekelech/g, wormstekig.
wurrep, worp.
wurrevel, wervel.



X en Y 

In het Gouds komen geen woorden voor met 
X ofY als beginletter. 

z. 

zaach/g, zaag. 
zaachsel, zaagsel. Jo,je mod iz naadènke, ov è 

jeij soms saachsel i je kop inplaas fan arses? 
zaadel, zadel. 
zaadele, zadelen. 
zaage,zagen. 
zaagereij,zagerij. 
zaaje, zaaien. 
zaajer, zaaier. 
zaajsel, zaaisel. 
zaak,zaak. 
zaake, de - (steeds mv.), menstruatie; syn. 
reegels. - Ze zie sóó wit, ze zèl zeeker de 
zaake èbbe. 

zaakelek, zakelijk. 
zaal, zaal. 
zaalech/g, zalig. 
zaalecheit/d (voc.), zaligheid. Die zoon van 

mein wil nau mid alle gewèlt mèsselaar worre, 
eij zau der zen ziel en zen zaa/echeit fóór ver
kóópe. 

zaaleger, zaliger. 
Zaalegmaaker, Zaligmaker. 
zaanek, zanik, zeurkous. 
zaaneke,zaniken,zeuren. 
zaat/d (voc.), zaad; mv. zaaje; vkw. zaajchie 
> zaatjie.

zaaterdach/g, zaterdag.
zachies/z, zachtjes.
zacht, zacht.
zachtecheit/d (voc.), zachteit/d (voc.), zacht-
heid.

zadder, zat, genoeg. Ik mo nie méér, k è sadder. 
zaddoek, zakdoek.
Zak, in de - (veroud.), Tuinstraat.
zakke, 1. zakken; 2. niet slagen voor een
examen.

zalle, zèlle, zullen. De vormen worden door
elkaar gebruikt zonder voorkeur; ott. zal,
zèl, mv. zalle, zèlle; ovt. zauw, mv. zauwe; 
volt. dw. (sporadisch) gezalle, gezèlle. Zie
Vormleer, Het Werkwoord.

1. zallef/v, zalf.
2. zallef/v, kwezelachtig, zeurig mens. Wad 

en zallef fan en vènt hè jeij, doe nie sóó kinder-

achtech ! 
zallem, zalm. 
zalleve, 1. zalven; 2. kwezelen. 
zallevent/d (voc.), zalvend. -+ zallef en za/leve. 
zanderech/g, zanderig. 
zanderecheit/d (voc.), zanderigheid. 
zang, 1. zang; 2. zangvereniging. Me gaane 

naa de zang. 
zanger, zanger. 
zangerech/g, zangerig. 
zangerès/z, zangeres; mv. zangerèsse. 
zant/d (voc.), zand. 
zat, -+ zadder. 
zant, zout; et saut en de zaut. - Geef te zaut 

iz an! 
zante, ww. zouten. 
zantte, zoutte, zoutheid. Is et jlees choet fan 

zautte? 
ze, pers. vnw. 3de pers. enk. en mv.; syn. 
voor het mv. men en zullie. 

zeebraa, zebra. 
zeede, zede. 
zeedech/g,zedig. 
zeedelek, zedelijk. 
zeedelöös/z, zedeloos. 
zêêf/v, zeef. 
zeegel, zegel. 
zeegele, ww. zegelen. 
1.zeegen,zegen,zegening.
2. zeegen, zegen, groot visnet.
1. zeegene, zegenen, de zegen geven.
2. zeegene, r. trans. gooien, smijten. Diej auwe 

stééne kè je wèl in en oek seegene; 2. intrans.
vallen, ineenvallen, instorten. Dat auwe uisie 
zèl vandaag ov morrege wèl i mekaar zeegene. 

zeej, zee.
zeeker, zeker.
zeekerecheit/d (voc.), zeekereit/d (voc.), ze
kerheid. Nau lóóp ie al en paar weeke te klaa
ge over pein in je buik èn je dènk tèllekez
wéér da je wad anderz mekéért; gaa naa den
dokter, dan è je teminste zeekerecheit. 

zeelt, zeelt.
zêêm, zêêmdelap, zeem, zeemlap.
zeeman,zeeman.
zêême, zemen.
zeemêêrmin, zeemeermin.
zeemelaar, zemelaar.
zeemele, zemelen, zaniken.
zeemelknööpe, ww. zemelknopen, mugge-
ziften; zeuren.

zeen, klap, opstopper. Jo, gaa wèch, ov ek sè 
je en zeen geeve. 

zêên, zeen, zenuwweefsel; taaie vleessoort.
zeenewachtecb/g, zenuwachtig.
zeennn,zenuw; mv. zeenewe. -Ik èt et op men 



zeenewe, ik ben zenuwachtig; ik ben zenuw
ziek. 

zeenuuziek, zenuwziek. 
zêêp,zeep. 
zêêpe, ww. zepen. 
1. zêêr, bw. zeer, heel erg.
2. zêêr, pijn. Men vinger doe séér.
zeetel, zetel.
zêêve,ww. zeven.
zeeve < zeuve, telw. zeven.
zeevende, zeevenste, rangtelw. zevende.
Zeevestraat < Zeuvestraat, op te -, Zeuge-
straat.

zègge, zeggen; ovt. zeej, mv. zeeje; volt. dw.
gezeit/d (voc.)> gezècht/gd (voc.).

1. zeij, znw. zijde, kant.
2. zeij, znw. zijde (textielsoort).
3. zeij, pers. vnw. 3de pers; onbetoonde vorm
ze.

zeije, zijden. Diej auwe minse mi tie zeije pèt
jiez op.

zeik (pej.), urine.
1. zeike (pej.), urineren.
2. zeike (pej.), zaniken, zeuren.
1. zeil, zeil.
2. zeil, zijl.
zeile, ww. zeilen.
1. zein, hem; pers. vnw. 3de pers. enk. mani.
voorwerpsvorm.

2. zein, zen, zijn; bez. vnw. 3de pers. enk.
mani.

zèlde, zelden.
zèlle, - zalle.
zèllef/v, zelf.
zèllevde, zelfde.
zèlsaam, zèltsaam, zeldzaam.
zèndeling, zendeling.
zèndeng, zending.
zènge, zengen.
zèrrek, zerk.
zès/z, zes.
zèstien, zestien.
zèt, zet. Je mod oplètte, azzie zit te damme,jeij
bèn an zèt.

zètte, ww. zetten.
zètter, zetter.
zeule, zeulen.
zeuneng, trog. - troch.
zêûr,zeur.
zêûre, zeuren.
zeuve, - zeeve (telw.).
zeuvemaanskintjie, zevenmaandskindje. Het
accent wisselt op eerste en derde lettergreep.

zèzde, zesde.
zicht, zicht.
ziek,ziek.
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ziekelek, ziekelijk. 
ziekte, ziekte. Mi siektez èn zéértez modde 
buure mekaar tog èllepe ! 

ziel, ziel. 
zielech/g, zielig. 
zielemènt (pej.), zielement, lichaam, Ek sa je 
op ie zielemènt cheeve. 

zien,zien. 
ziende, ziende; ziende b/int/d (voc.) weeze, te 
groot van vertrouwen zijn; tegen beter we
ten in bedot worden. Je mo tog wè/ ziende 
b/int weeze, om nie te zien, da tal ferkéérd 
ov/óópt. 

zier, zier. 
ziezöö, ziezo. 
zifte, ziften. 
ziftert/d (voc.), zifter, haarklover. 
zigbaar, zichtbaar. 
zillever < zullever, zilver. 
zin,zin. 
zindelek, zindelijk. 
zinge, zingen. 
zink,zink. 
zinkers/z, zinkes/z, zinking, aandoening door 
kou. 

zinnebêêlt/d (voc.), zinnebeeld. 
zinspeule, zinspelen. 
zintuich/g, zintuig. 
zitflees/z, géén - èbbe, niet lang achtereen 
kunnen zitten. 

zitjie, zitje. 
zitte, zitten. Zegsw. Gaa maar zitte, t iz nie 
fóór diefstal. 

zitteng, zitting. 
zittent/d (voc.), zittend. En zittent leeve èbbe. 
zoch/g, zeug, vrouwelijk varken. Zegsw. En 
boer èn en zog èbbe nóój chenoch. ( Spr. en 
Zegsw. 119). 

zoek, zoek, weg, onvindbaar. 
zoeke, zoeken; ovt. zoch, mv. zoche; volt. dw. 
gezocht. 

zoekert/d (voc.), zoeker. 
zoel, zoel. 
zoeme, zoemen. 
zoen, zoen, kus. Het woord kus komt in het 
Gouds niet voor. 

zoenderech/g, zoenerig. 
zoene, ww. zoenen, kussen. In het Gouds be-
staat niet het ww. kussen. 

zoet, zoet. 
zoetaut, zoethout. 
zoetech/ g, zoetig. 
zoetecheit/d (voc.), zoetigheid. 
zoetjiekauw, zoetekauw. 
zoetjies/z, zoetjes, met een zoet lijntje. 
zolder, zolder. 



zollezie, zjollezie, jaloezie, rolluik. 
zommedêên, zo meteen, dadelijk, aanstonds. 
k Sèl et sommedêên doen. 

zon, zon; vkw. zonnechie. 
zondaar, zondaar. 
zondach/g, zondag. 
1. zonde, zonde, verkeerde daad.
2. zonde, jammer. t Is sonde van t chèlt, ta k

ter vóór gegeeven èt.
zondech/g, zondig.
zondege, zondigen.
zonder, zonder.
zonfloet/d (voc.), zondvloed.
zonnech/g,zonnig.
zonsferduistering, zonsverduistering.
zöö,zo.
zöögenaamt/d (voc.), zogenaamd.
1. zöoj, zode. Zegsw. Da sèt niefeu/ zóóje an
dendeik.

2. zööj, rommel. Wad en zóój (rommelzóój) is
et ier.

zööjcbie, > zootjie, zootje.
zool,zool.
zöölang, zolang.
zööm,zoom.
zMme, ww. zomen.
zoomer, zomer.
zoomere, zomeren, mooi weer worden. t Wil
van t jaar maar nie soomere.

zöomin, zomin.
zoon,zoon.
zöor, zuur, wrang. De mè/lek is sóór.
zot,zot.
zucht, zucht.
zuchte, ww. zuchten.
zuidelek, zuidelijk.
zuige, zuigen.
zuigeling, zuigeling.
zuigert, zuiger, muggezifter, treiteraar.
zuije, zuiden.
zuil, zuil.
zuinech/g, zuinig.
zuinecheit/d (voc.), zuinigheid.
zuinecbies/z, zuinigjes.
zuipe, zuipen, overmatig drinken. Zegsw.
Diej vènt suipt tadde de aare op sen kob har
ste.

zuipert, zuiper, dronkelap.
zuiplap, zuiplap, overmatig drinker.
zuit/d (voc.), zuid.
zuiver, zuiver.
zuivere,ww.zuiveren.
zuk, zuilek, zulk. Wat è k nauw an zuk spul èn

an zukke minse? 
zullever, ---+ zillever; en zullevere dak, een 
hypotheek 

zullie, ---+ ze. 
zuit, zult. 
zurrech/g > zorrech/g, zorg. 
zurrege > zorrege, ww. zorgen. 
zus,zus. 
zuster, zuster, verpleegster. 
zuur,zuur. 
zuureng, zuring. 
zuurtie, zuurtje. 
zwaager, zwager. 
zwaaj, zwaai. 
zwaaje, ww. zwaaien. 
zwaaluu(w), zwaluw. 
zwaan, zwaan. 
Zwaanschat, in et Swaanschat, Zwaansgat. 
zwaar, zwaar. 
zwaarecheit/d (voc.), zwarigheid, moeilijk
heid. Is ter soms swaarecheit mi je zieke 
moeder? 

zwaarleivech/g, zwaarlijvig. 
zwaarmoedech/g, zwaarmoedig. 
zwaart/d (voc.), zwaard. 
zwaarte, zwaarte. 
zwaartillent/d (voc.), zwaartillend. 
zwaavel, zwavel. 
zwaavelstok (veroud.), zwavelstok. 
zwabber, zwabber. 
zwabbere, ww. zwabberen. 
zwachtel, zwachtel. 
zwachtele, ww. zwachtelen. 
zwak,zwak. 
zwakte, zwakte. 
zwalleke, zwalken. Eij lóóp ten êéle dag oover 
de straat te zwal/eke, eij kon beeter gaan 
wèrreke. 

zwam,zwam. 
zwamme, ww. zwammen, kletsen, onbenulli
ge praat uitslaan. k Chlóóv ie niet, je zwam 
tog maar wat. 

zwammerech/g, zwammerig, kletserig. 
zwang, zwang. De rommelpot iz ier nog lang 
in zwang gebleeve. 

zwanger, zwanger. 
zwart, zwart. 
Zwarte Wèch/g, in de-, Zwarte Weg. 
zwartmaake, zwartmaken, kwaadspreken. 

Waarom ov je mein nau beij die nuuwe buure 
lóóp swart te maake, kèn ek nied bèst be
greipe. 

zwêêm, zweem. 
zwêêp, zwiep, zweep. 
zwêêr, zweer. 
1. zwêêre, ww. zweren, ontsteken; ovt. zwóór;
volt. dw.gezwóóre. 

2. zwêêre, ww. zweren, een eed afleggen; ovt.
zwóór; volt. dw. gezwóóre.
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zwêêt, zweet. 
zwêête, zweten. Uitdr. ètter èn bloet swêête. 
zweeve, zweven. 
zweige, zwijgen. 
zweim, zwijm; alleen in in zweim va/le, in 
zwijm vallen, bewusteloos raken. 

zwein, zwijn. 
zweindereij, zwijnerij, vuiligheid. 
zwèlle, zwellen. 
zwèllege, zwelgen. 
zwèmme, zwemmen. 
zwèmmer, zwemmer. 
zwèndel, zwendel. 
zwèndelaar, zwendelaar. 
zwèndele, zwendelen. 
zwènke, zwenken. 
zwètse, zwetsen. 
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zwichte, zwichten. 
zwiepe, zwiepen. 
zwier, zwier. 
zwiere, zwieren. 
zwierech/g, zwierig. 
zwiet slaan, opscheppen, pronken. Mo je 
zien, wad en zwiet of tie luij slaan mi ter 
nuuwe meube/emènt. - Zauwe ze et ook be
taald èbbe? 

zwoege, zwoegen. 
zwoel, zwoel. 
zwoert, zwoerd. 
zwurrem > zwèrrem, zwerm. 
zwurreme > zwèrreme, ww. zwermen. De 

beije bènne an t swurreme. 
zwurreve > zwèrreve, zwerven. 
zwurreveling > zwèrreveling, zwerveling. 
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SPREEKWOORDEN, ZEGSWIJZEN, UITDRUKKINGEN 

De volgende bladzijden bevatten een verzameling spreekwoorden, zegswijzen en 
uitdrukkingen, die in Gouda algemeen werden gebruikt en voor het grootste deel nog 
in zwang zijn. De spreekwoorden zelf en de verklaringen, waar die nodig zijn, hebben 
we zoveel mogelijk genoteerd in het Goudse dialect, behalve wanneer het duidelijker 
leek de verklaring in het Nederlands te geven. In het laatste geval staat deze tussen 
haakjes. 
Met de notering in Goudse dialect bedoelen we een beeld te geven van de wijzigingen 
die de uitspraak der woorden ondergaat, wanneer ze in een zin worden gebruikt Ook 
het hierna volgend verhaal geeft het Gouds in zinsverband weer. Dit betekent niet, 
dat men een consequente spelling zal aantreffen. Juist in spreekwoorden enz. komt 
men veel verschillen tegen, vooral in de assimilatie, doordat spreektempo, zinsritme, 
gemoedsgesteldheid van de spreker en de omstandigheid waarin het spreekwoord 
wordt gebruikt een grote rol spelen en het spreken sterk beinvloeden. 
De opgenomen zegswijzen zullen stellig niet in Gouda alleen bekend zijn, maar een 
verzameling van specifiek Goudse uitdrukkingen zou een te geringe omvang hebben. 
Daarom namen we alle zegswijzen op, die in Gouda algemeen worden gebruikt. 
Dikwijls zal blijken, dat de Gouwenaar zo'n gezegde in andere betekenis bezigde, 
dan de Nederlander in het algemeen. 
We deelden de verzameling in verschillende rubrieken in. Binnen deze afdelingen 
hebben we de uitdrukkingen zoveel mogelijk alfabetisch geordend naar het kernwoord 
van de spreuk. Groepjes zegswijzen met dezelfde betekenis hielden we bij elkaar; 
zodoende meenden we vooral de belangstellende Gouwenaar van dienst te zijn. 

Uitdrukkingen van mensen tegen of over elkaar. 

Gezegden voornamelijk tegen of over kinderen. 

1. Jij gaa fan aavend mi je blê>öte bêêne naa bèt.
W or chezeit teuge en kint ta staut iz, om et bang te maake. 

2. Je ande zèlle nog iz boove je grav uichroeje.
Iz om kindere bang te maake, dieje der auwers slaan. Azze de auwers 
sondachs gonge kuijere mi te kindere an et ènt fan de Kertakke, dan liete 
ze ze alteit te grööte bööme zien op et kèrrekof en dan zeeje ze: "Da bènne 
nauw allegaar antjies fan kindere dieje der auwers cheslaagen èbbe." 

3. Zen artie groejt.
Wor chezeit fan en kint ta te ik èt. 

4. A:z. ie t art i je leiv èt.
A:z.zie da durref te doen. 

5. Je slaa te blom deruit, maar je au te zeemele oover.
Je mo kindere nie söö veul slaan, daar worre ze tog nie beeter van. 

6. Blööt slaa dööt.
Wor chezeit beij et lèssiespeule, as ter êên tikt op ten ander zen blööte vèl; 
dan geit et niet. 

7. Je kèn gêên dêêg mi ter doen.
Die kindere bènne zöö ongezèchelek; je kèn der gêên reej onder auwe. 
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8. Nau, graag ov êêl niet?
Teugen en kint az et wat anderz wil èbbe, az watte ze em geeve wille. 

9. Ov ie t se iet of ferbiet, ze laanen et tog niet.
Kindere luistere tog niet naa verbieje. 

10. k Bèn gêên kwaaje jonge va je (k bèn gêên kwaaje meit fa je).
Du sèg en auwer teugen en kint ta pertaal teuge zen auwerz is. 

11. t Sèl wèl wêêr beeter worre, vöörda je en jonge (meisie) bèn.
Teugen en meisie (jonge) da ter (die zen) eige bezêêrd èt. 

12. De kat sèl mi je leege maag nie wèglööpe.
Teugen en kint ta flink gegeeten èt. 

13. t Iz en goet kint, tat na zen vaader aart.
14. k Sè je en klap cheeve, da je kop te achterste vööre staat.

Wor chezeit teugen en kint ta staut iz, om et bang te maake. 
15. Je zèl der nog iz et löötjie meej lègge.

Et lööp nog is ferkêêrd of, az ie zöö dêûrgaat. 
16. Az ie t nied en lust, zèt jie t maar zeuve voet fan je.

Zègge ze teuge kindere die nied eete wille. 
17. Jeij è mèllekboerondeaar, allegaar èntjies.

Gezeit om en kint te plaage mi sen korte aar. 
18. Eêrst chrööte minse, dan angööre.

Grööte minse gaane vöör de kleintjies. 
19. k Sè je wèl möörez lêêre.

k Sè je wèl iz lêêre, oo je je eige gedraage mot. 
20. k Sè je neus tusse je ööre zètte.

Zègge ze plaagerech teugen en kint om et bang te maake. 
21. Usse mi je neus ter tusse.

Wor chezeit teugen en kint ta fraagt: "Wat is tat?" 
22. Zen ööge bènne grööter as sen maach.

Teugen en kint, ta sen eete daar die êêrst sèllev om gevraagd èt, nied op 
en kèn kreige. 

23. Ze eete je de ööre va je kop.
Gezonde kindere bènne duur in de kost. 

24. Kleine potjiez èbbe grööte ööre.
Kindere ööre mêêr az ie denkt. 

25. Daarom is chêên reede, az ie van de trap of fait, bè je gauw beneede.
Da sègge ze teugen en kint, tat "daarom" zeit, azze ze an em vraage: 
"Waarom è je da chedaan?" 

26. En vaader kèn beeter tien kindere onderauwe, as tien kindere êêne vaader.
27. Vieze varrekez worre nie fèt.

W or chezeit teuge kindere, diej al te kieskeurig bènne. 
28. Der worre gêên vreeters chebööre, maar wèl gemaakt.

Te veul eete iz ook maar en gewoonte. 
Teuge kindere dieje te rauw mi ter spulle omgaan wor chezeit: 

29. Je zèl der nog wèl iz naa snakke;
30. Je zèl nog wèl is smalle strontjies scheite.

Teuge kindere dieje nie doen wille, wa se gezeit wort, sègge ze:
31. Jeij è niks in te brènge az leege briefies;
32. Je gang is chêên dokterschang;
33. Gaat et nie choeschiks, tan mot et maar kwaaschiks;
34. Al gaa je op ie kop staan èn spaar ie je voete;
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35. Al kom te onderste stêên boove;
36. Daar èllep chêên vaader- ov moederliev an.

Gezègdez om kindere der bang vöör te maake, dadde ze der strav nog wèl 
is sèlle kreige, bènne: 

37. Bööntjie komd om zen lööntjie;
38. Dan mo je maar èbbe, wa ter beij staat;
39. Jeij groeid op föör galleg èn rat;
40. Je zèl je trèkke nog wèl is tuis kreige;
41. Je zèl der nog wèl iz naa vergaan;
42. Je zèl der de vrange vruchte nog wèl is fan plukke;
43. Da bènne allegaar vuiste op ie eige kop.

Vrijen, huwelijk, zwangerschap enz. 

44. Gêên ant fol, maar en lant fol.
Da sègge ze as te vreijereij ov is. 

45. En verlievd art iz dorstech.
46. Daar auwe ze makke duive.

Dat uiz iz en oerekast. 
47. Loz in der mont, maar vast in der kont.

Wor chezeit fan en meisie of frauw, die wèl dikkelz minder mööje praatjies 
ferkööpt, maar der eige beslist nied mid onfesoendeleke dinge opaut. 

48. Bij èt fissebloet.
Die jonge perbêêrt nied om en meisie te zoeke. 

49. Bij è chêên vrauwevleez an zen leif.
Et sèllevde az 48. 

50. Je aalt et beij De Vooijs èn laater mo je t beij Van Rijn brènge.
Wer chezeit fan en jonge diej èrrech feul mi sen meisie opèt. 
De Vooijs iz en gousmiswinkel op te Mart èn Van Rijn was en grossierderij 
in lorre èn aud eizer an de Veste. 

51. Vreije is sachies praate èn art liege.
52. Ze staane onder de gebööje.

Ze bènne angeteekent. 
53. t Iz en mööj span vöör en bokkewaage.

En vreijent paar ov en paar getraude luij, die maar raar beij mekaar passe. 
54. Ze is te êêwege bruit.

Ze è wèl onder de gebööje gestaan, maar de trauwereij is nööj dêûrgegaan. 
55. Ze zitte te okke.

Ze woone saame as man èn vrauw. 
56. Ze bènne oover de putaak chetraut.

Ze woone az man èn vrau saame, zonder op et statuiz ov in de kèrrek 
getraut te weeze. 

57. Ze è ter kontjie der maar lèkker ingedraajt.
Da sègge ze van en vrauw die mid en veul reikere man getraut is. 

58. De man iz et ööft, maar de vrauw iz et nèkkie, daar allez om draajt.
59. Pies em maar iz in zen öör, dan gaa tie gauw dööt.

Gèksteekerech chezegde teugen en vrau die mid en veul auwere man traut. 
6o. Ze is ferdronke, vöörda se waater gezien èt. 

Ze moz al bevalle, toe se nog maar op sen bèst en vreijer at. 
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61. t Botjie is fergalt.
Ze mod al bevalle èn iz noch chêênêês chetraut. 

62. Ze kom mid en buik mi bêêne tuis.
Wor chezeit fan en meisie da bevalle mot, mêêstal zonder te kènne zè�ge 
van wiej ov et is. 

63. Me zèllen em op et èchte boek laate zètte.
Da sègge ze azze der en paar gaane trauwe èn ze en onècht kint fan de 
vrauw op ter eige naam laate zètte. 

64. Da kind is fan de bèddeplank.
Da kind is cheböore persiez ov maar amperan neege maande naa de trau
dach. 

65. As te pan êênmaal begin te gleije, dan gaat et art.
Zègge ze van en èchpaar, daare de êêrste jaare gêên kindere komme, maar 
as te êêrste der êênmaal is, tan komme der al gauw en boel achter mekaar. 

Meniere om te zègge dad en vrauw zwanger is: 
66. Ze rood in der bèt;
67. Ze mo bevalle;
68. Ze iz in gezeegende omstandecheede;
69. Ze rood en kintjie kreige;
70. Ze rood in de kraam;
7 I. Ze iz in peziesie;
72. Ze iz in verwachteng;
73. Ze is sM dik as se lang is;
74. Ze loop op alle dach;

73 en 74: die vrauw iz in de lèste daage van der zwangerschap. 
75. Ze leid in de kraam;
76. Ze leid mi ter neuz in bèt;

75 en 76: die vrauw leid in et kraambèt. 
77. Ze reekend in ... (maand ov daatem).

Ze verwacht de bevalleng in ... (maant) ov op ... ( daatem). 
78. Ze iz uichereekend op ... (daatem).

De bevalleng iz uichereekend op ... (daatem). 

Ziekte, gezondheid, dood enz. 

79. t Iz aalen èn brènge.
Et chaad op èn nêêr mi sen ziekte, dan wêêr iz en beetjie beeter, dan wêêr 
iz en beetjie slèchter. 

80. Verkauwe iz beeter az achterkontech.
De beteekenis fan achterkontech iz onbekènt.1)

81. Je ard draajd i je leiv om.
Da segd iemant, tie en èrrege smêêrege lucht ruikt ov ies èrrech smêêrechs 
of ferschrikkeleks sied ov Mrt. 

82. Auwerdom kom mi chebreeke.

1) Aldus de heer Lafeber. De betekenis van het woord is inmiddels achterhaald en in de
woordenlijst opgenomen. De zegsw. moet aldus worden verklaard: Je kunt beter regelrecht
besmet worden door iemand die verkouden is, dan (figuurlijk) door iemand die achter je rug
kwaad van je spreekt. (K.).
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83. Eij leiken te dööt fan pierlaalaa wèl.
Eij ziet er döötsiek uit. 

84. È je en èksterööch? Tan mo je der ink op smêêre, dan è je en kraajeööch.
85. Eij steek in gêên goe fèl.

Eij iz nie chezont. 
86. Eij ziet er uit az en gêêst.

Eij ziet er èrrech siekelek ov bleek uit. 
87. Zen gezicht sèt nog et minste vöör.

Eij is feul gezonder of flinker as tie der an zen gezicht te zien uisiet. 
88. Da chaa nied in je kauwe klêêre zitte.

Da kè je a je lichem ov a je gezonteit foele; bevööbêêlt: reegen, kauw ov 
arde wèrreke. 

89. Bij groeid nèt az en koejestaart: naa beneejene.
Eij groeid niks mêêr. 

90. Je mo se nie söö maake.
Je mo je eige nie söö anstèlle ov ie ziek bèn of söön èrrege pein èt. 

91. Auw je ööft koel èn je voete warrem, zeej Boeraave.
Boeraave èd eigelek nog iez mêêr gezeit taaroover, maar da sègge ze der 
nööj beij. 

92. Je mo je ööre iz laate uispuite.
Je wor dööv, je verstaa bekant niks mêêr. 

93. Azzie gezont wil bleive, mo je de roepert èn de poeperd oopeauwe.
94. Eij is seeker scheindööt cheweest; eij kèn genêêz mêêr lache.
95. Eij val fan zen stokkie;
96. Eij streik et faantjie.
97. Eij val fan zen zèlleve.

95, 96, 97: Eij val flauw; eij wor bewustelöös. 
98. Auw se maar en röökende turrev onder der neus, tan kom se wèl beij.

Gezeit fan en meisie of frauw, die zöö makkelek flau valt èn waare ze van 
dènke da se t maar maakt.(--+ 90). 

99. k Bèn nie fan zaut, k sèl der nie fan smèlte.
Da sègd iemant, tie dêûr de reegen wèg wil gaan èn niks an wil doen ov tuiz 
wil bleive. 

100. Eij èd en ziekte onder zen leeje.
101. Da sèl em zen achie koste.

Dat kost em zen leeve. 
102. Tuis sturreve de mêêrste minse.

Antwöört fan iemant tieje ze verweite, da tie zöö dikkelz wèchchaat. 
103. Iemant fan kant maake.

Iemant fermöörde. 
Gezègdes föör sturreve èn dööt sein: 

104. Eij leid op aapegaape;
105. Eij komd an zen èntjie;
106. Bij gaat et oekiej om;
107. Eij kom sen ööft nêêr te lègge;
108. Eij doe sen ööge dicht;
109. Bij blaas te kraajemars;
110. Eij gaad om kröösies;
II 1. Eij steek te möört;
112. Eij gaad om zêêp.
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113. Eij leid op sen dööje ruch;
l 14. Bij iz artstikke dööt;
115. Bij is ter geweest;
116. t Leeve is ter uit.

Slechte en goede eigenschappen en oordelen daarover. 

Diefstal, oneerlijkheid enz. 

117. Das chêen aat ov neit, maar eige perfeit.
Gezegde az iemand èrreg liev èn aardeg doet, om op söön menier der zèllef 
föördêêl van te trèkke. 

118. En goed akköört maak en zachte scheideng.
Az ie goed mi mekaar ofspreekt, è je laater gêên ruuzie, az ie ov mo reekene. 

119. En boer èn en zog, diej èbbe nööj chenoch.
En boer perbêêrd alteid ooveral vöördêêl ui te aale. 
Azzie da chezègde teugen en boer zeit, tan zeid eij: èn en êêr èn en bêêr, die 
wille noch feul mêêr. 

120. Schreiv et maar op ie buik, tan kè je t mi je èmpt wêêr uiflakke.
Nau, dad è je wèl te goes, maar je zèl der wèl nööjt wa fan kreige. 

121. En ieder iz en diev in zen eige negooise.
In zaake èd en ieder et recht, föör zen eige vöördêêl te zurrege. 

122. Den eelder iz nè söö goed as te steelder.
123. Bij è se achter zen èllebooge.

Eij iz nie te vertrauwe. 
124. Bij wil alteid an et langste ènt trèkke.

Bij perbêêrd alteit et grööste vöördêêl vöör zen eige los te kreige. 
125. Ze kènne niks laate lègge as chloejend eizer èn moolestêêne.

Ze steele alles, watte ze te pakke kènne kreige. 
126. t Chèlt wa stom iz, maak rècht wa krom is.

Terwille van gèlt worre veul minder êêrleke dinge toch choechepraat. 
127. Zen geweete iz mid en brandeizer dichcheschroejt.
128. Eij èd en ruim geweete, je kèn der wèl mid en koes mi fier paarde in omkêêre.
129. Laa te kachel nie mi je anmaake.

Laat je nie bedriege. 
130. Ik laa me nie kiste, vöördad ek dööd bèn.

Wor chezeit dêûr en auwer, azze zen kindere al vöör zen dööt perbêêre 
dinge van waarde of chèlt fan em los te kreige. 

13 1. Ik kleej me nied uit, föördad ek naa bèt chaat. 
Beteekend etsèllevde az 130. 

132. Da chaad allegaar op koste van t sturrevuis.
Dad betaale me niet, tad rood allegaar maar ui te grööten ööp betaald worde. 

133. Op te lat aale;
134. Op te reutel kööpe.

133 èn 134: Op avbetaaleng ov op schuit kööpe. 
135. Der bleivd alteit wat an de maat èn de streikstok ange.
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136. Az ie t söö nau neemt, tan kè je t nurregez auwe.
Az ie op söön kleinecheit lèt, kè je mi chêên mins choeje vrinde bleive. 

137. Iemand en pööt uitrèkke.
Perbêêre en ander of te zètte. 

138. Azze der twee ruile, mo ter êên uile.
139. t Chaa beeter van en stat as fan en durrep.

Je kèn beeter perbêêre te proffetêêre van iemant tiej et choet misse kèn, as 
fan en arreme mieter. 

140. Eij kèn alle taaie, bealleve betaale.
141. Ze aale je et fèl oover je neus.

Ze perbêêre je de ööchste preis te laate betaale. 
142. Eij èd lange vingers.

Eij steelt; eij iz en dief. 

Liegen, bedriegen, oneerlijkheid, kwaadspreken enz. 

143. Daar mod ek aareng of kuit fan èbbe.
Da sègge ze, azze ze uit wille zoeke ov ies tatte ze zègge wèl waar is. 

144. De aartmannechies sèllen et föö je gedaan èbbe.
Wor chezeit teugen iemant, tie maar wil volauwe, da tie ies nie chedaan èt. 

145. Me zèllen et maar ovwachte, nèt as te Aazerzauwers.
(We zullen het maar afwachten, net als de inwoners van Hazerswoude). 

146. Iemant op ten ak neeme.
Iemant föör de gèk auwe. 

147. Laane me t op en akköörtie gööje.
Laane me perbêêre t êêns te worde. 

148. t Is fier anden op êêne buik.
Ze bènnen et mi sen tweeje mi mekaar êêns teuge en ander. 

149. Me zèllen iemand in den arrem neeme.
Me zèlle perbêêre, ovve me iemant kènne vinde, die et mid onz êênz is. 

150. Je mo fa je art chêên möörtkuil maake.
Je mod êêrelek föör de waareit uikomme èn niks achterauwe. 

151. Dat juk te baaker niet, as t kintjie maar zoet is.
Zöö persies mo je dat niet neeme, as te boel maar vöör mekaar komt. 

152. Iemand en bêêntjie lichte.
Iemand bedriege of te kort doen. 

153. Veul beloove èn weinech cheeve, doe te gèkken in vreugde leeve.
154. Nau zèlle me is keike, wie der de blankste billen èt.

Nau zèlleme wèl zien, wie der geleik at, ov wie der et dichste bei de waareit was. 
155. Eij wêêk sen bööntjies.

Eij wach to tie de kanst kreicht om zen slach te slaan. 
156. Eij èd booter op sen ööft.

Eij mach sen mont wèl auwe, zen eige geweete is sèllev nie suiver. 
157. Alle daage èbbe noch chêên aavende, zeej vaader Kraajevanger.

De teit sal lêêre, wiej of ter op lèst noch cheleik èt. 
158. De daader leid op t kèrrekof.

As chêên minz wil of kèn zègge, wiej ov et chedaan èt. 
159. Eij leit mi tiej andere onder êên deeke.

Eij iz et mi tiej andere êêns, om saame iemant te bedriege of te kort te doen. 
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160. Me zèllen et maar onder dèkmantel auwe.
Me zèllen et maar stiekem auwe, dan stööt ter gêên mins sen neuz an. 

161. Iemant ter dêûr neeme;
162. Iemand beij zen taaz neeme.

161 èn 162: Iemant föör de gèk auwe. 
163. Daz en doekie vöör t bloeje.

Daz en praatjie om et choet te praate. 
164. Ze wil der doekiez om hinde.

Ze wil et fergoejeleke. 
165. Me zèlle zen doopsêêl lichte.

Me zèlle al et kwaat tatte me van em weete, opnoeme. 
166. Eij neem sen draaj.

Eij perbêêr ter zoow omêên te praate, da tie toch cheleik kreicht. 
167. Jeij gaa mi draajereij om.

Jeij draajd om de waareit êên. 
168. Droome iz bedroch, az ie i je bèt pist (scheit), vi je t sochez noch.
l 69. Iemand oover den eekel aale.
170. Iemand oover de naagel aale.

169 èn 170: Kwaat fan iemant sègge. 
171. Eij wil ooveral fenein uisuige.

Eij perbêêrd ooveral kwaad achter te zoeke. 
172. Jeij è cheleik, maar ik wint et.

Zeit men wèl iz om en ènd an et chekwêêst te maake; k sèl et je maar laate 
winne, maar ik è cheleik. 

173. Je mo je kaaz nie fa je brööd ov laate eete.
Je mo je eige nie dêûr en ander op ie kop laate zitte. 

174. Eij kèn iemant soo te kakke zètte.
Eij kèn iemant söö vöör leugenaar uitmaake; ook: van iemant tie dinge 
vertèlle, diej die liever nied en oort. 

175. Op te keeper bekeike.
Az ie ies choed bekeikt, tan zie je dikkels tat et êêl anderz is, as et êêrst leek. 

176. Eij is soo gemêên as ketoen van en sènt en èl.
Eij iz nurreges föör te vertrauwe. 

177. Eij is soo onschuldeg az en pascheboore kint.
Eij èt er schuld ov dêêl an. 

178. t Raak men kauwe klêêre niet.
Ik trèk men eige der niks fan an, watte ze van me zègge. 

179. Eij beloof koeje mi chauwe ööres.
Eij beloof feul mêêr, as tie van plan iz om te doen. 

180. Lul maar teuge men kont, men kop is siek.
Klès maar raak, ik trèk me tog niks fan je praatjiez an. 

181. Je zie se wèl voor der kop, maar nied in de krop.
An de menier oow en mins sen eige voordoet, weet je nog nied, oo die 
eigelek is. 

182. Eij wil alteit te kroon van iemant sen oovd ovaale.
Eij perbêêrd alteit kwaat te spreeke van wat en ander doet. 

183. Az ek liech, tan lieg ek in kemissie.
Ik fertèld allêêneg maar, wad ek fan en ander geoord èt; as et nie waar en is, 
tan is et föör die zen reekening. 

184. Mid en looge achter de waareit komme.
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185. Ik mod iz èffe en looge korte.
Ik wil iz èffe en leuge rechsètte. 

186. En lööpie mid iemant neeme.
Iemant föör de gèk auwe. 

187. Zèg, maak se nauw en beetjie.
Zèg, maakt et nauw nied èrreger as et al is. 

188. Nau zèlle me is sien wat Maarte preekt.
Nau zèlle me is sien, wa ter van terècht komt. 

189. De êêne è sin in de moeder, de ander è sin in de dochter.
Wa te êêne gelööft (of choet fint) oef te andere nog nie te gelööve (of choet 
te vinde). 

190. Eij praat mi twee monde.
Eij praat teuge den êêne êêl anderz as teugen en ander. 

191. Je mo chêên monde oopemaake.
Je mo ter gêên anleiding toe geeve, dadde ze et in de gaate kreige. 

192. k Èt te naam, dan mod ek te daad ook maar èbbe.
Et wor fan me gezeit, tan zèl ek et maar doen ook. 

193. Eij voelde nattecheit.
Eij begreep ta te zaak nied in order was. 

194. Eij èd en aute neus.
Eij deug niet, maar eij gaa sen gang, watte de minse ook fan em zègge. 

195. Zein mo je op en ofstand auwe.
Eij iz nie te vertrauwe. 

196. Jeij zèch söön ööp, waar de lommert chêên geld op cheeft.
Jeij zèch söö veul, waar toch chêên staat op te maaken is. 

197. Laane me t ööpe.
k Chelööf ter nie feul van, maar as et chebêûrt, falt et meej. 

198. Men ööre tuite; der wor seeker oover me gepraat. Oo linker, oo flinker; oo
rèchter, oo slèchter. 
Az ie linker öör suist, tan zègge ze goet fa je, èn az ie rèchter öör suist, tan 
spreeke ze kwaat fa je. 

199. Der is chêên peil op te trèkke.
Daar kan nied op fertraut worde. 

200. Eij iz en perfeet, tiej brööd eet.
Zen vöörspèllenge èbbe gêên waarde. 

201. Gööjt et maar i me pèt, tan zèl ek et morrege wèl iz uisoeke.
Klès maar raak, k kèn der tog nied uit weiz worde, k weet nie, wat ek ter 
van gelööve mot. 

202. Eij èd en plank föör zen kop.
Etsèllevde az 194.

203. De pot ferweit te keetel, da tie zwart siet.
Ze werweite mekaar, dadde ze nied en deuge. 

204. k Èd en brêêje ruch, ter kèn en ööp op.
Ik trèk men eige der niks fan an, watte ze van me zègge. 

205. Je eige schult, taar wor ie et mêêrste om gemaant.
Dat wor chezeit, as se teuge iemant sègge: "Daz je eige schult." 

206. Je mod en spierenkie uichööje om en kabbeljauw te vange.
Je mo wèl iz wat kleins toegeeve, om en grööter vöördêêl te kreige. 

207. De spinnekop aal ter zen fenein uit èn de beij aal ter zen ooneng uit.
De êêne perbêêrd alles te kwaajste ui te lègge èn de ander zoekt ooveral de 
bèste kant fan op., 
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208. Je mo chêên stront an t roere maake.
As ter urrsgez èrrie is tussen en paar minse, mo je der nie oover gaan praate 
om ze an de gang te maake. 

209. Je mod nööjt et achterste va je tong laate zien.
Je mod nê>öjt ten volle zègge, wat je eigelek bedoelt. 

210. Jeij bèn en ongelöövege Toomas.
Jeij glööv niks, van watte ze je zègge. 

21 1. Eij ank ten uig naa de wint. 
Eij praat meej, mi wat et ferdêêlechst föör em is. 

212. Eij gaa ter iz naa vemeeme.
213. Eij gaa mi te vemeemstok uit.

212 èn 213: Eij gaad inlichtenge perbêêre te kreige, oow et eigelek sit. 
214. Eij bran sen vingers.

Wa tie gezeit (gedaan) èt, komd uit èn ei mo te gevollege ondervinde. 
215. Das föör jauw en vraag èn vöör mein en weet.

Dat sèg ie, as ter iemant je perbêêrd ui te ööre èn az ie t em nie sègge wil. 
216. Eij doed of ter gêên vuil tie an de lucht is.

Eij gedraach sen eige, of ter niks an de ant is. 
217. Je wor nööjd dêûr en êêreleke waage ooverreeje, maar alteid dêûr en strontkar.

Kwaatspreeke gebêûrd allêên dêûr minse die zèllev nied en deuge. 
218. Dat was t waater van de zeej nied of.

Da tat waar is, kè je nied wègriddenêêre. 
219. Ek kè je dööje mi je eige wöörde.

Iemand mi sen eige wöörde beweize, da tie et miz èt. 
220. Iemand deur de zeik aale.

Kwaat fan en ander spreeke. 
Verschillende meniere om te zègge, dadde ze iemant föör de gèk auwe ov bedriege 
wille, bènne: 

221. Ze steeke den draak mi je;
222. Ze wille je te graaze neeme;
223. Ze wille je mid en kluitjie in t riet stuure;
224. Ze wille je in de luure lègge;
225. Ze wille je ööre annaaje;
226. Ze wille je dêûr de stront aale.

Verstand, onwetendheid, domheid, krankzinnigheid enz. 

227. Eij weet er de balle nie fan;
228. Eij weet er gêên joota van.

227 èn 228: Eij weet er niks fan. 
229. Je bèkkie is choet chenoch, wazze je ande ook maar zöö.
230. Mit et ofchaan èn mit et ankomme van de blaaje, dan worde de gèkke veul èrreger.

Mit et föörjaar èn mit et naajaar, dan worde alleve weize minse veul on
rusteger. 

231. Dat mach te duuvel weete;
232. Dat mach jöösie weete.

231 èn 232: Dat weet ek niet. 
233. Eij wil ook en duit in t sakkie doen.

Eij wil ook meepraate èn eij weet er eigelek niks fan. 
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234. Eij keik ten eemel an vöör en doedelzak.
Eij is ter nied êêlemaal beij mi sen verstant; eij begreip ter niks mêêr van. 

235. Wat weet nauw en eezel van nèssiesstööre;
236. Wat weet nauw en eezel van safraan; et bêêsie kom nööjt in de winkel.

235 èn 236: Eij praat oover ies, daar die gêên verstant fan èt. 
237. Gèkke èn dwaaze schreive der naam op dêüre en glaaze.
238. Gèkke greize niet.

(Deze uitspraak zal wel niet op een soort bijgeloof berusten, maar waar
schijnlijk op het feit dat achterlijke mensen - debielen en imbecielen, maar 
krankzinnigen niet - meestal geen hoge leeftijd bereiken). 

239. Doe maar gewoon, dan doe je gèk chenoch.
240. Daar kèn ek inkomme.

Da kèn ek begreipe. 
241. Da chaad op sen Jan platte gatjies.

Da chebêurd mid niks chêên opschik ov order. 
242. Eij èt te klok ööre luije, maar eij weet niet, waar de kleepel angt.
243. Da kè je mi je klompe voele.

Da kè je vanzèllev begreipe. 
244. Eij keik naar de Klundert ov Willemstat nied in de brant staat.

Eij staat er verweeze beij en eij begreipt et niet. 
245. Je bèn gêên knip föö je neuz waart.
246. Eij iz en raare koekebakker;
247. Eij iz en raare schutter.

246 èn 247: Eij iz en vreemtsöörteg mins. 
248. Eij is fan de kook.

Eij iz in de war; eij is fan streek. 
249. Wa tie in zen kop èt, tad è tie nied in zen kont.

Wat eij in zen ööft chezèt èt, ta sèt ie dêür. 
250. Eij zit er beij, of tie en luiz in zen öör èt.

Eij zit er èrreg onnöözel beij. 
251. k Bèn maar kort fan memöörie.

Ik kèn nied lang ontauwe. 
252. Zöön mont, maar zöön artie.

Veul grööte wöörde, maar weineg durref. 
253. Jeij keik mi je neus.

Je lèt nie choed op. 
254. Eij doe nèt of sen neuz bloeijt.

Eij auw sen eige of tie der niks fan weet. 
255. Me bènne nau nog nuchtere;
256. Me bènne nau nog rustech.

(255 en 256 worden enigszins ironisch gebezigd om te zeggen, dat een be
spreking beter kan worden begonnen, vóórdat de hoofden verhit raken). 

257. Eij keikt of tie zen laaste öörtie versnoept èt.
Eij keikt azof tie der niks mêêr van begreipt. 

258. t Iz em mi te papleepel ingegoote.
Eij is ter zöö dêürkneejt in, eij èt et al van jongsof chelêêrt. 

259. Eij staa föö Piet snot;
26o. Eij staa föö schut.

259 èn 260: Eij staa föör gèk. 
261. Eij weet fan de prins chêên kwaat.

Eij is sen eige van gêên kwaad bewust. 
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262. Ik kèn reime èn dichte, zonder men empt fan men gat of te lichte.
263. Das chêên rezon.

Dat is chêên verstandege reede. 
264. Schoenmaaker au je beij je leest.

Bemoej je niet mi dinge, daar je gêên verstant fan èt. 
265. Bij is te stom om vöör de duuvel te danse.
266. Bij weet fan gêên teid ov uur.

Bij weet nurreges et rèchte van. 
267. Bij kèn nog nie tot tien tèlle.
268. k Kèn nie langer ontauwe as fan twaalev uure to te middach.

Ik bèn èrrech fergeetachtech. 
269. Bij kom raar ui sen uisie.

Bij druk se eige maar vreemd uit. 
270. En goeje verstaander è maar en allev wöört nöödech.
271. Der bènne êêle volksstamme, dieje et nööjt lêêre.

Der bènne èrrech feul minse, dieje der nööjd achter komme. 
272. Bij weet fan vöörene niet, ta tie van achtere leeft.

Bij iz maar èrreg onnöözel, eij kèn nie feul begreipe. 
273. Bij dènk ta tie de weiseit in pacht èt.

Bij verheel sen eige, da tie allez weet. 
274. Daz en wöört fan en pont.

Daz en uispraak tie gewicht in de schaal leit. 
275. Zein kè je bèst om en booschop stuure;
276. Bij is te duuvel op chlad eiz ontkroope;
277. Bij is fiez beij;
278. Bij is söö link az en lööje dêûr;
279. Bij iz beij de pinke;
280. Laa sein maar schuive.

275 t/m 280: Bij iz èrrech ferstandech. 
281. Bij is chetroebelêêrt;
282. Eij èd en klap fan de mooie beet;
283. Eij lööb dêûr;
284. Bij is fan Lotjie getikt;
285. Bij lööp mi mooletjies;
286. Beij zein lööp ter en streepie dêûr.

281 t/m 286: Eij iz nie choed weis. 

Verhoudingen, gedragingen en meningen van mensen tot en over elkaar. 

287. Je zèl nog iz raar ten aareng vaare;
288. t Sè je dun dêûr je darreme lööpe;
289. Daar zèl diej en arden dobber an èbbe;
290. Wee je gebêênte.
291. Je zèl zen gêêst sien kruipe;
292. Dan zè je nog nied jaareg weeze;
293. Jeij è nog wat op ie kèrrefstok;
294. Je zèl nog is fan en kauwe kèrremes tuiskomme;
295. Je zèl nog iz en vuile peip rööke;
296. Jeij zèl de pot nog is fertêêre.

287 t/m 296: t Sèl nog is slècht mi je ovlööpe. 
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297. Der is chêên aar op men ööft ta ter an dènkt.
Ik bèn beslist nie fan plan om da te doen. 

298. De aartmannechies sèllen et nie föö je doen.
Teugen iemant tie te luij iz om zen wèrrek te doen. 

299. Daar zauw je en stinkende aasem van kreige.
Naamelek fan et arde wèrreke. 

300. k Sèl men ande nied an je vuil maake.
Ek sè je niks doen, want ek wil vöör jauw nied in moejelekeedes komme. 

301. Bij è taar nog al en antjie van.
Eij doe tat nog al dikkels. 

302. Lööp maar wat arder, dan bleiv ie rat.
Zègge ze teugen iemant, tie nied art chenog lööpt ov wèrrekt. 

303. Bij è se onder zen arreme.
Eij iz èrreg luij. 

304. Artlööperz bènne döötlööpers.
Wie te ard begint, kom raar terècht. 

305. Bij leid achter de bank.
Bij word achtergetrokke beij de andere. 

306. Eij iz mit et ferkêêrde bêên ui bèt chestapt;
307. Bij è te dampe (duuvel, pèst, smöör, straal enz.) in.

306 èn 307: Bij iz neidech. 
308. Je lööp je ier de bêêne uit je kont.

Je mod ier èrreg art wèrreke. 
309. Bij lööp nèt az en bêêr op sokke.

Bij lööp mid en sjokkerege gang. 
3 10. Ze zauwe je t bloed onder je naagels fandaan aale; 
311. Ze kènne je zööw in je ingewande vroete;
312. Bij perbêêr je alteid i je vaarwaater te zitte;
313. Bij kèn je et fuur zöö naaw an je scheene lègge.

310 t/m 313: Mekaar tot et uiterste treitere. 
314. Men bloet wor karremèllek.

Ek wor woedent. 
315. Bööz worre iz minselek, maar bööz bleive iz duuvels.
316. Wèrreke, daar è tiej en broertiej an dööt.

Bij èd en eekel an wèrreke. 
317. Je kèn tog wèl danse al is et nie mi te bruit.

En minz mo tevreeje weeze mi wa tie kreige kèn, t oev nied alteid et alder
bèste te weeze. 

318. Je bè je dööschoppez nie waart.
319. Dad è nog èffe drift.

Daar iz noch chêên aast beij. 
320. Wacht èffe iz ook en durrep.

Allez oev nied achter mekaar, me kènne bèst èffe wachte. 
321. Je kreich te duuvel vöö je nuuwejaar.

Je wor ter èrrech föör uichescholde. 
322. Eij iz êêtchebaakert.

Bij is chauw böös. 
323. Ek kèn nied èkse.

Wor chezeit têûr iemant, tie en stantjie kreigd, omda tie nied art chenog 
opschiet. 
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324. t Chaad op sen èllevendèrtechst.
Et chaad maar èrreg langsaam. 

325. k È mêêr fesoen in et toppie van men pink, az jeij i je êêle leif.
326. Mi jauw is ter gêên goet chaare te spinne.

Der is chêên goet mi je te beginne. 
327. Jeij doet er maar en gööj naa.

Jeij maak maar wat fa je wèrrek. 
328. Der gêên graz oover laate groeje.

Der derèk wèrrek fan maake. 
329. t Chrontsop is föör de goddelööze.

Zègge ze gèksteekereg az iemant et laaste ui te flez of te kan kreicht. 
330. k Sie liever je iele az ie teeje.

W or chezeit teugen iemant tie wechchaat èn waare ze en eekel an èbbe. 
331. Kallemte kè je rèdde.

Aas ie maar nie söö, t kom tog wèl klaar. 
332. Je bèn der as kind in uis, maar je mot föör t eete de dêûr uit.

Je wor ter alteid èrrech frindelek ontfange, maar et mag nööjt wa koste. 
333. Ik wèrrek men eige klêûreblint.

Ik wèrrek èrreg art. 
334. Wie zen kond (gad) brant, mot maar op te blaare zitte.

Wie onverzichteg iz, mo te gevollege maar ondervinde. 
335. Je bèn der nè söö veul in tèl, az en rotte kööl beij en groentweif.

Je wor taar angekeeke, az iemant tie nied in tèl is. 
336. Az ie wèchchaat, kreig ie t eilege kruiz naa.

Etsèllevde az 330. 
337. Ze bènne je daar liever kweit az reik.

Je wor taar az en minderwaardege beandelt. 
338. Zööw art as te leepel giete kèn.

Zöö gauw moogelek achter mekaar. 
339. Eij iz liever luij as moej.
340. Wèrreke, dat et en lieve lust is.

Vlug èn mi plezier wèrreke. 
341. Eij è niks in de mèllek te brokkele.

Eij è niks te zègge. 
342. Je bèn en naagel a men döötkist.

Je doe me veul verdriet an. 
343. Me zèlle dat wèl iz èffe tusse neuz èn lippe dêûr doen.

Me zèllen et wèl èffe tussen et andere wèrrek dêûr doen. 
344. Ze bènne ofschrapsel van de duuvel zen staart;
345. t Is tuicht fan Laban;
346. t Is tuicht fan de richel;
347. Ze bènne nie feul ups.

344 t/m 347: Et bènne minderwaardege minse. 
348. Eij staa bekend as te bonte ont.

Eij èd en slèchte naam. 
349. Nau, heit maar nied, ek èd ook en ontjie i men zak.

Da seit men teuge iemant, tiej èrrech schèlt of te kêêr gaat. 
350. Ze bènnen in den ööjbauw.

Ze èbben et èrreg druk. 
351. t Iz op en öör naa gevilt.

Et wèrrek iz bekant klaar. 
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352. Eij Ie taar vöör en öörtie tuis.
Zie 337. 

353. Eij iz wêêr op sen paarechie.
Bij iz wêêr druk in de wêêr; eij speuld wêêr op. 

354. Jeij gööj ter maar mi je pèt naa.
Jeij maak maar wat fa je wèrrek. 

355. Pööt an speule.
Art wèrreke. 

356. Jeij luister naa gêên reede.
357. k Sit taar op en schopstoel.

Ik kèn daar ieder öögenblik wechchejaagd worde. Ze wille me daar wèg 
èbbe). 

358. t Sèl wèl mid en sisser ovlööpe.
359. t Sèl zöön vaart nied lööpe.

358 èn 359: Et sèl bèst beeter ovlööpe as ta je verwacht. 
360. Me zèlle der de sokke maar inzètte.

Me zèlle maar ard dêûrlööpe. 
361. Je mêên je söört.

Zègd iemant tie uichescholde wort. 
362. Der vöör spèk èn bööne beijlööpe.

Wèl meejwèrreke, maar zonder da tet gewaardêêrt wort. 
363. Aastege spoet is sèlde goet.
364. Je kreig ier stront föör dank.

Jullie bènne èrreg ondankbaar. 
365. De stront si digd beij zen art.

Eij is chauw böös. 
366. Je mot op ie tande beite.

Je mo dêûrzètte, de moet nie te gauw opcheeve. 
367. Van uistèl komd ofstèl.
368. En ander op sen vèssie spuuge.

Mekaar èrrege verweite maake. 
369. Eij verroer chêên vin.

Eij voer niks uit. 
370. Ze steeke gêên vinger vöö je in de as.

Ze doene niks föö je. 
371. t È nog al wat foete in de aarde.

Der mod êêl wat moejte vöö gedaan worde. 
372. Je mo je voete onder en andermans taafel steeke.

Je mo beij en vreemde in de kost, omda je je eige uisauwe mod obbreeke. 
373. k Chaa maar wèch, tan bèn ek uit et foetegetrap.

Wor chezeit dêûr iemant, tie dènk tadde ze nie feul mid em opèbbe. 
374. Mo k ter somz en voetfal vöor doen?

Mod ek ter somz êêrst om smeeke? 
375. Je wor taar az en voetfeech chebruikt.

Zie 335. 
376. Eij loop et fuur ui sen sloffe.

Eij span sen eige èrreg in. 
377. De wêêreld iz nied raazende gemaakt.

Je mo me nied opjaage. 
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Gebruik van sterke drank. 

378. Eij is söö dronke, ta tie gêên pap mêêr kèn zègge.
379. Gööj liever en uisie van Jonkers om.

Wier chezeit, as ter en glaasie jeneever omgegööjd wier. (Een zekere Jonker 
schijnt eigenaar van veel arbeiderswoningen te zijn geweest. N.B. De uit
drukking is verouderd). 

380. Kasteleintjie, geev me nog en slokkie, anders chaan ek fan men stokkie.
381. Eij zuip teuge de klippe op.
382. Eij zuip tadde de aare op sen kob harste.
383. Eij èd en stuk in zen kraach;
384. Eij èt te ööchte;
385. Eij èt em om.

383 t/m 385: Eij iz dronke. 
386. Eij èd en drööge leever.

En veul gebruikt smoesie om te magge drinke. 
387. Eij drink en klein neutjie.

(Litotes voor: Eij zuipt). 
388. Slokkiez drinke iz men leus, ta kè je wèl zien a me neus.
389. Waater is föör de kikkers.

Gezègde om et drinke te vergoejeleke. 

Gierigheid, goedgeefsheid enz. 

390. Eij iz en èbbende gèk.
Eij wil zöö veul moogelek föö zen eige èbbe. 

391. Eij is ter op, as te duuvel op en zieltie;
392. Eij iz èrreg op te pènneng;
393. Eij is nie prut;
394. Eij scheit nie föör èlleve èn dan is t nog dun;
395. Eij val dööd op en sènt.

391 t/m 395: Eij is chierech. 
396. Ik trèk men ande van em of.

Ik wil em nied langer èllepe. 
397. t Iz nie feul, maar uit en goed art.

Wor chezeid az je iemand wa cheeft. 
398. Neem nauw alle arte iz beij je eige.

Dènk ie nauw iz in, da je zèllev ook in zöön geval kom te verkêêre, dan zau 
je der ook söö oover dènke. 

399. Belofte maak schult.
400. Et bloet kruip, waar et nie chaan kan.

Je eige kindere of feinielie trèk ie tog alteit föör beij en ander. 
401. Vöör iemand in de bocht springe.

Iemand èllepe of ferdeedege. 
402. Eij braaj te booter der uit.

Eij perbêêrt er allez ui te aale wa ter in zit. 
403. Me zèllen et maar in et fergeedboek sètte.

Me zèlle maar dènke, dadde me der meej klaar bènne; me vergeeten et maar. 
404. Die geeft wa tie eeft, iz waart ta tie leeft.
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405. Bij val taar in de gêêst.
Bij is taar nog al gezien. 

406. Omda jeij et bèn.
Zègge ze gèksteekerech, azze ze ies cheeve of choetfinde, teuge iemant, 
taare ze et tog an gegeeve zauwe èbbe. 

407. Jeij bèn ook alle minse niet.
Wor chezeit teugen iemant, tieje ze wat ekstraaz wille toestoppe. 

408. Je mod en gegeeve paart nied in zen bèk keike.
409. Perteij voör iemant trèkke.

Iemand èllepe of ferdeedege. 
410. t Is stank foor dank.

Az bedankie zègge ze noch kwaat fa je ook. 
411. Das föor de veechster.

Da sègge ze as ter ies chevallen iz èn ze et nie soö gauw kènne vinde. 
412. Kom ter maar is foor zinge.

Wor teugen iemant chezeit, tie voör en kleinecheit fraagd: "Wa kos tat?" 

Armoede, weelde, overvloed, opschepperij enz. 

413. Ik bèn ook fan aadel, ik èd ook en kont ui twee stukke.
414. t Sit er nied an, dan kèn je t er nied ovaale ook.
415. Je mag allebeij je ande wèl dichkneipe van dankbaareit, tat je t nog èt.

Wor teugen iemant chezeit, tie nie tevreeje iz mi wa tie èd of kreicht. 
416. Je mo te bokke èn de geite uit mekaar auwe.

Je mo je gèld mid ooverlèg uicheeve. 
417. k È chêên boompie, k kèn et er nied ofschudde.

Ik è chêên geit chenoch, om ies te koope of te betaale. 
418. Booter a je gat smêêre èn droög brood eete, dat is sonde.

Reeaksie op: "Dat is sonde." 
(Zonde betekent in een geval als dit: verspilling). 

419. Bij è sen broötjie wèl.
Bij èd en goed inkomme. 

420. De broötkruimels steeken em.
Bij is soöw uichelaate, omda tiej et eigelek te goed èt. 

421. k Si foor de bruch.
k È soöveul gegeete, dad ek nie mêêr en kan. 

422. Gaa maar zitte, t iz nie foor diefstal.
Gèksteekent teugen iemant, tiej op feziete komt. 

423. t Sèl wat weeze, as t foör de êêre komt.
As et er op ankomt, zèl et wèl nie soö veul weeze, as ta ter gezeit wort. 

424. Ze zitte mid en opchespèld èmpt.
Ze zitte der zoö mooj moogelek angekleed beij. De mêêrste teit chebruikt, 
azze der minse komme mozze, daare ze zoo goet moogelek foor voör den 
dag wauwe komme. 

425. Bij springd en gat in de lucht fan bleijschop.
426. t Chèlt chroej me nied op men ruch.

Ik è chêên oovervloet. 
427. Ze bènne van de smalle gemêênte.

Ze bènne maar èrreg arm. 
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428. Oo minder oo liever, az ie maar gezond bleift.
Teuge iemant chezeit, tie weineg eete wil. 

429. Kreit maar niet, ter bènne noch chrutte genoch. (verouderd).
Gèksteekent chezeit teugen iemant, tie zat te uile. 
(Dit was een toespeling op de bedeling door de kerk, die veel gruttensoep 
uitdeelde). 

430. Grööte grutte van de grööte kèrrek. (verouderd).
(Eigenlijk een uitroep van verwondering, maar in de grond der zaak een 
aanduiding van de bedeling). 

431. As t op is, is t kooke gedaan.
As ter niet mêêr is, tan motte me der vanzèllev wèl uischeije. 

432. Ze zitte op karreej.
Zie 424. 

433. Dad heit me de keel of.
Da sauw ek nau zööw èrrech chraag èbbe (luste), maar ek kèn et nie kreige. 

434. Je kè je keel wèl an de kapstok ange;
435. Ze èbbe gêên luiz om dööt te doen;
436. De muize lègge daar dööt föör de kast;
437. Ze èbbe gêên naagelz om der kont te krabbe;
438. Bij verdient et saut in zen pap nog niet.

434 t/m 438: Ze bènne daar èrreg arrem. 
439. Je eige urreges te kik an eete.

Urreges te veul van eete. 
440. t Iz en dööt kintjie mid en lam antjie.

Der iz niks fan terèch chekomme. 
441. Bij lööp mid en kissie mi chêêwonger.

Bij lööp mid en kissie mi negoosie langs te dêûre. 
442. Klaagerz èbbe gêên nööt, pocherz èbbe gêên brööt.
443. Ek bèn ook fan ööge komof, men vaader is töörewachter geweest.
444. Zen kossie is chekocht.

Bij oef föörtaan gêên arremoe mêêr te leije. 
445. Trèk nau maar nie söön krop.

Doe nau maar nie söö verwaant. 
446. t Is freidach, te lamp angt fööroover.

t Is t ènde van de week, et chèld iz op. 
(Bijna zeker duidt dit nog op de ouderwetse tuitlamp, die met raapolie of 
patentolie gebrand werd en voorover werd gehangen, wanneer de olie bijna 
op was). 

447. t Iz lau loene mi te kleb dicht.
Der iz niks fan terèch chekomme. 

448. Lèkker iz maar en vinger lang.
Je kèn nied alteit lèkker eete. 

449. t Mod ui te lèngte ov ui te brêêtte komme.
Me zèlle zuinechiez motte doen om der meej ront te komme. 

450. Bij slaap snachs langs te warreme muur. (verouderd)
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Bij mo snachs buite slaape, omda tie gêênêêz en onderdak èt. 
(Zeer lang geleden was er bij de gasfabriek een muur die altijd warm was. 
Naar men zei, zouden daar 's nachts wel eens daklozen hebben geslapen. 
Toen dit al lang niet meer gebeurde, werd bovenstaand gezegde toch nog 
wel gebruikt om aan te duiden, dat iemand zeer arm was). 



451. Eij laaj sen naatjie.
Eij zit chewèldech te schranze. 

452. t Iz en drukke negoosie, maar en slappe ontfangst.
Der is wèl èrrech feul drukte beij, maar t leevert maar weineg op. 

453. Van je ondergoet mo je der èbbe: êên a je bast, êên in de kast èn êên in de wast.
454. Eij iz onder de panne.

Eij oef föörtaan gêên arremoej mêêr te leije. 
455. Daar è je ook wat föör je peekelzonde.

Wor chèksteekerech chezeit, az iemant kleine moejelekeedez èt. 
456. t Iz en rip uit jie leif.

t Iz en uichaaf tie bekant te zwaar is. 
457. Da chaa fan sassenbloet.

Da kèn ek maar op sen bèst betaale. 
458. t Chèlt wor taar mi schoppe de deur uichesmeete.

Ze leeve daar èrrech ferkwistent. 
459. Eij wor slaapende reik.

Eij wor fanzèllev reikerder, zonder da tie der wa föör oef te doen. 
460. Eij lööp op en slov èn en schoen.

Eij lööp mid arremoedege klêêre. 
461. Van boovene bont, van ondere stront.

W or chezeit fan en vrau die der eige veul moojer ankleejt, as ta se betaale kèn. 
462. Eij lööp op sen tantflees.

Eij zit maar slècht in zen klêêre. 
463. Je mo te têêreng naa de nêêreng zêtte.

Je mo te uichaave naa de inkomste reegele. 
464. Tobbe, tobbe, t Auwaaterse böötjie. (verouderd).

Du waz en antwöörd op te vraach: "Üo gaat et er mee?", azze ze wauwe 
zègge: "t Chaa nied al te bèst." 
(Er voer een motorbootje naar Oudewater, waarvan de motor een geluid 
maakte, waarin met wat goede wil "tobbe, tobbe" te horen was). 

465. Den êêne traach, ten andere graach.
Gezeit teugen iemant, tie ies nie wauw èbbe ov nied en luste. 

466. Pluk nauw is fêêre van en kikker.
Oo kè je ies fraage van en mins, tie toch niks en èt. 

467. Verzichtecheit is te moeder van de porseleinkast.
468. t Iz alle daage gêên vètpot.

Me kènne der maar nied alteit eeve rejaal op 1oz leeve. 

Gezegden in verband met handel en zaken. 

469. Men ant jukt, k sèl noch chèlt motte tèlle.
470. Baat et niet, tan schaat et niet.

t Iz allicht te perbêêre, kwaat kèn et in gêên geval. 
471. Je bèn der nied an getraut.

Je kèn et cherust doen, je kèn der nog of. 
472. Et êêrste gewin is kategespin, et tweede gewin steek ie je zak in.
473. Goekööp iz duurkööp.
474. Me speule kiet ov dubbelt.

Me zèllen et er maar op waage, alles ferspeule ov dubbelt winne. 
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475. Die schreift, tie bleift.
Wie goed boekaut, bleü et langste zaake doen. 

476. Eij aud en slag on zen arrem.
Eij zèg nie ronduit, wa tie wil. 

477. Je mod uikeike en daage tèlle.
Je mo goed uikeike, anders kom ie der zèllev an te kort. 

478. Vraage staa freij èn weigere der beij.
Je kèn der voör vraage wat jie wil, dan èt en andere nog et recht om neej te 
zègge. 

Angst, blijdschap, narigheid, plezier. 

479. Eij zit in de angst;
480. Je kèn wèl en eij in zen kont chaar kooke;
481. Zen gatjie gaa fan êênentwintech, tweejentwintech;
482. Zen gatjie gaad oopen èn toe;
483. Eij kneipt em;
484. Eij zit in zen kont chekneepe;
485. Eij zit in de nèste;
486. Eij zit in de penaarie;
487. Eij zit in zen rikketik;
488. Eij zit in de scheit.

479 t/m 488: Eij iz angstech. 
489. Je durrev nie fan arremoe.

Zègge jonges teuge mekaar om mekaar ui te daage. 
490. Wie bang iz mo schildere.

Juist tie bang is, kom ter dêûr in moejelekeedes. 
491. Eij zingt boove de böömen uit.

Eij iz èrreg in zen schik. 
492. Je lach je eigen en bult (en oetje, en kriek).
493. Eij è sen draaj.

Eij è sen zin; eij iz in zen schik. 
494. Eij zwêêt ètter èn bloet.

Eij zit êêveg in de angst. 
495. Je zau je kop i je zak steeke.

Naamelek fan schaamte of fan arremoe. 
496. Eij kruip in zen schullep.

Eij geevd uit angst toe. 
497. Ze jaage iemant te stuipe op sen leü.

Ze maaken en mins angstech. 

Vriendschap en vijandschap. 

498. Je kèn ze allegaar nied aate om êên.
Wor chezeit az en vrau ov meisie iz ies frindeleks seit teuge de man ov de 
vreier van en ander. 

499. Je mo je and iz oover je art streike.
Je mod iz en kêêr wa fergeeve ook. 
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500. Iemand in den arrem neeme.
En ander zen ullep fraage. 

501. Artelekeit iz maar alles.
(Sarcastisch gezegd tegen iemand, die iets erg onaangenaams zegt). 

502. Eij mo sen eige bööntjiez maar doppe.
Eij mo maar vöör zen eige zurrege. 

503. Dad è je gêên dööve gezeit.
Dad antwöört cheev iemant teuge wie gezeit wor, ta tie doen mach, ta tie 
èrrech chraag doet. 

504. Az ie et oover den duuvel èt, tan trap ie op sen staart.
Zègge ze az iemant nèd binnekomt, as ter oover em gepraat wort. 

505. Mid alle söörte van genoege, daar iz ongenoege der ook êên van.
Gèksteekent chezègde teugen iemant tie en gunst fraacht. 

506. Da je der maar lang getuige van mag weeze.
Da sèg iemant tie dêûr en ander urregez meej wor chefillesetêêrt. 

507. Jeij bèn beij mein ui te graasie.
508. Waare twee keive, èbbe der twee schuit.
509. Ze kreig en kintjie as se t öört.

Ze zèl woedent weeze, as se der achter komt. 
510. t Iz in me kont èn uit me kont.

Ze gaane èrrech feul mi mekaar om. 
511. Je staa nog al beij zein in de pas (gêûr).

Eij è feul mi je op. 
512. Jeij bèn de bèste van de boovenste plank.

Jeij bèn èrreg lief. 
513. Eij èd en schreefie vöör.

Eij wor föörgetrokke beij en ander. 
514. Eij lööp in gêên zeuve slööte tegeleik.

Èd oover zein maar gêên zurreg, eij kom bèst wèl wêêr terècht. 
515. Je steif em der nogal in.

Je geef em geleik in wa tie doet. 
516. Ze kènne mekaars stront wèl vreete.

Ze auwe èrrech feul van mekaar. 
517. Ik heit liever et puntjie van men tong of.

W or chezeit, az iemant ies nie wil zègge ov doen. 
518. Daz en vènt fan lik men vèssie.

Dat iz en kêêrel van niks. 
519. Je mo wa dêûr de vingers sien.

Je mo wa toegeeve. 

Belangstelling, onverschilligheid enz. 

520. Je ka me de haut achele.
Ik trèk me van jau niks an. 

521. t Is fèr .van men bèt.
k È ter vöörlööpeg nog nie feul meej te maake. 

522. Das fèchte teuge de bierkaaj.
Dat is tog nie te doen, om ie eige daarteuge te verzètte. 

523. Laa te boere maar dorse.
Laa te minse maar tobbe, t kom tog wèl terècht. 
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524. Je kèn t kreige, zööwaz iej et èbbe wil: dun ov dêûr en doekie.
525. k Wor ter nied êêt of kaut fan.

Ik raak ter tog nie dêûr van streek. 
526. Der iz mêêr geleik az eige.

Der bènne wèl iz mêêr dinge, diej op mekaar leikene, daarom is et nog maar 
nied etsèllevde. 

527. Zöö lööpe de gootjiez, as t reegent.
Ag jaa mins, söö gaat et nauw êênmaal. 

528. t Sèl wèl wat worre, en kind ov en kruiwaage.
Me zèllen et er maar op waage, me zèlle wèl zien, wat of ter van terècht komt. 

529. k Kèn et tog nied in men kont steeke!
Azze ze ies urregez nêêrgeleid èbbe, waar et eigelek nied en öört. 

530. Bij gööj sen kop in de wint.
Bij word onverschillech föör alles. 

531. Je kèn wèl mi je kop teuge de muur lööpe.
Je kèn wèl gèkke dinge ui chaan aale, t èllep ie tog niet. 

532. Daz lööd om aud eizer.
Et êêne iz al nè söö weineg waart, as et andere. 

533. Das pèt.
Daz niks waart; da deug niet. 

534. Da chaa boove men pèt.
Daar trèk ek me maar niks fan an, da kèn ek tog nie begreipe. 

535. Daar bèn ek nied rauweg om.
k Bèn eigelek maar bleij, dat et söö gegaan is. 

536. t Sit me nied op men ruch.
Laa maar lööpe, k è ter gêên last fan. 

537. k Èd en brêêje ruch, ter kèn en ööp op.
Laa se maar kwaat fa me spreeke, k trèk me der tog niks fan an. 

538. Daar è k scheit an.
Daar trèk ik men eige niks fan an. 

539. De sop is te kööl nie waart.
Et êêle geval iz al die drukte nie waart. 

540. Gêên teideng, goeje teideng.
Wor chezeit as ter gêên bericht komt fan iemant fan buite de stat. 

541. Je kèn wèl en fiejool teugen en bööm kepot slaan. (verouderd).
Etsèllevde as 531. 

542. t Kèn vrieze, t kèn dööje.
Der iz niks fan te zègge, t kèn alle kanten uit. 

Gezegden over het uiterlijk van een ander. 

543. Aar of chêên aar, toch kamme.
Teugen iemant, tie nied al te veul aar èt. 

544. k Sè je t beang va je gezicht ovaale.
(Ik zal je je wangen kapotkrabben). 

545. Men gemoet schiet fol.
Ik kreig et te kwaat fan meedeleije. 

546. Az jau kop op en vèrreke stong, dan zau je zèggen: et bêêsie is siek.
547. Az ek söön kop at, tan gong ek ter naast lööpe.
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548. Der staa cheschreeve èn gedrukt, je mo krabbele waar et jukt.
549. Wie zen neus schènt, schèn sen angezicht.
550. Ik è chêên ooge in me ruch.

Op te vraach: "Zie je da tan niet?" 
551. Je bèn nog nat achter je oore;
552. Je bèn nog nie droog achter je oore.

551 èn 552: Je bèn noch te dom om da te begreipe. 
553. Verkoop ie paaleng?

Gezègde teugen iemant, tie zen kauz ofsakt. 
554. Bè je van de trap chevalle?

Teuge iemant, tie zen aar pas cheknipt is. 
555. Urte, boone, aaverdegort, zen êêne bêên iz en ènt te kort.

Teuge iemant, tie mank loopt. 

Godsdienst, politiek. 

556. Ze bènne van t sèllevde autjie.
Ze bènne van dezèllevde gozdienst. 

557. Ovvie nauw an de êêrste ov an de laaste galleg angt.
Et komp ter nied op an van wèlleke gozdienst of polletiek ov ie bèn, je kom 
ter tog mid allegaar eeve slècht fan of. 

558. Twee geloove op êên kusse, taar slaap te duuvel tusse.
t Chaa nooj choet, as te en roomse mid en griffermêêrde traut. 

559. Ovvie nau van de ont of fan de kat chebeete wort.
Zie 557. 

560. Eij iz rooms (of cheriffermêêrd) op rollechies.
Eij iz wèl rooms (geriffermêêrt), maar eij doe ter nie feul an. 

561. t Flees is beeter as te bêêne.
Antwoort op te vraach; "Van waföor geloov bè je eigelek?" 

Verwensingen, vloeken, uitroepen zonder betekenis. 

562. t Scheeld en aar van en aud weif.
Et scheeld aast niks. 

563. Daz ook en schrap an de ballek;
564. Tat mag wèl in de krant.
565. t Bèste mi je bêêne.

Teugen iemant, tie wechchaat. 
566. t Iz beij de bêêste of;
567. t Iz beij de kneine of.

566 èn 567 : Dat iz bekant onminselek. 
568. Jau bèk staad ooverdwars.

Zoo maar plaagerech chezègde. 
569. Bezjoer iz opcheange; morrege is et jau bêurt.

Gèksteekent teuge iemant, tie beij et wechchaan "bezjoer" zeit. 
570. Nau breek men blook.

Nau begreip ek ter niks mêêr van. 
571. Dag in je gat, tan scheint te maan der nied in.

Gèksteekent, az ie iemant, tie wechchaat gendach sècht. 
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572. Zöö gaane der gêên dèrtien in en dezein.
Zöö bènne der nie feul. 

573. Lach niet, t iz en draamaa.
Gèksteekent teugen iemant tiej urregez om lacht, tat wèl lolleg is. 

574. Jeij zit ook ooveral, nèt as te kwaaje duite.
Teugen iemant, tie je teugekomt op en plaas, taar je em nie ferwacht at. 

575. Wa sèlle me nauw eete!
Wa föör raars chebêûr ter nauw! 

576. Daar è je t chegööj in de glaaze.
Daar begin tet al, daare me bang vöör wazze. 

577. Mi sunt juttemez, as te kalleverz op t eiz danse.
Da chebêûr nööjt. 

578. En kaart ov en takkebos.
Az iemant bei t kaarte te lang wacht rnid en kaart op te gööje. 

579. Kêêrel in de wêêrelt!
(Uitroep van verwondering). 

580. Moggie de koekoek;
581. Moggie de veich.

580 èn 581: Da sau je wèl wille, maar da chaa nie dêûr. 
582. Dat mag ie wèl in de krant sètte.

Wannêêr der wat chebêûrt, dadde ze nie ferwacht adde en maar zèlde gebêûrt. 
583. Je è minse èn fiezbèlle.

Je è fesoendeleke minse èn èrrege raare. 
584. Oo kèn et mi minseande gemaakt worde!

Wat is tat bezonder mööj gemaakt! 
585. t Leid in zen mond besturreve.

Az iemand en gezègde èt, ta tie iedere kêêr wêêr zècht. 
586. Steek ie neuz in men stront, maar nied in me reede.

Teuge iemant, tie en ander dikkelz in de reede valt. 
587. Daz en pak fan men art.

As ter en moejelekeit choed ofchelööpe is. 
588. An mein leif chêên pollenaaze.

Ik au nie fan flauwe kul a me leif. 
589. Driemaal is scheepsrècht.

As ies föör de dèrde kêêr gebêûrt. 
590. Bij maak fan en scheet en donderslach.

Bij ooverdreivd èrrech. 
591. Bij iz rnit etsèllevde sop oovergoote.

Bij is nè söö slècht as te andere. 
592. Eij ov, rnid en dikke staart.

(Wordt gezegd tegen iemand, die z'n zin niet kan krijgen of ongelijk krijgt). 
593. Val in men straatjie!
594. Je mag nie floeke ook.

Antwoord op "Da mag niet." 
595. Je mo nie floeke, taar kreig ie dikke bêêne van.
596. Bij vloekt al de duuvels ui te èl.

Oover iemant, tiej èrrech floekt. 
597. Je mo maar wachte to je en onz weecht.

Je mod èrreg lang wachte. 
598. È je t ööj söö zaut chevreete?

Èb ie ööjt sööw ies raarz beleeft? 
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Woordspelingen, opmerkingen over uitspraakfouten enz. 

599. Am, daar gaa je mont fan dicht.
(Am, Ned. ham. Bij het uitspreken van "am" gaat de mond dicht). 

6oo. Az is ferbrande turref. 
(As, az is Ned. als of dan). 

6o1. De brokke bènne nog êêl. 
Wor chezeit as ter wa kepot fait. 

6o2. Je dochterz lööpe in t Aachse Bos mi chebraaje snêêwballe. 
Schimpscheut op te Gauwenaars, omdatte ze "docht" sègge vöör "dacht". 

603. Gaa maar op men duim zitte, dan è je en draajstoel.
Wor chezeit teuge iemant, waar gêên stoel vöör is. 

6o4. Gelööve woond op te Tiendewèch. (verouderd). 
Teuge iemant, tie zeit: "k Chelööf et wèl" of "Ta gelööv ek niet". (N.B. 
Op de Tiendeweg woonde een manufacturier die Van Gelove heette). 

6o5. Daar öör ek ie, zeej dööve Jaap. 
6o6. En beetjie gunne kant tut op. 

(Gunne kant betekent naar ginds; tut op betekent hierheen). 
6o7. Die kippe lègge nied, bealleve az ie ze der pööte bint. 
6o8. Lieverdekoekiez worde nie mêêr gebakke. 

Teugen en kint, ta seit: "Ik è liever wat anders." 
6o9. t Is te kort om te lusse. 

Gezeit teuge iemant, tie zeit: "Tad lus ek niet." 
610. Je gööj mi je naamkaartjie.

Je schèl föör wat je zèllev bèn. 
611. Nauw iz nied weit.

Nauw of "nau" betekent ook nu.

612. Nèt in men ööch, zee blinde Bèt.
613. Az ek jau nied en ad èn allebeij men ööge niet, tan waz ek steekeblint.
614. Ondertusse iz en piespot.
615. En ontjie in en okkie mi wad ööj der in èn en èkkie der vöör.

Schimpscheut op te Gauwenaarz, omdatte ze de h alteid wèglaate. 
616. Az allez meejlööpt, kreige me optocht.
617. k Iet wèl Pleuntjie, maar ek bèn gêên leuntjie.

W or chezeit az iemant op en ander zen leiv leunt. 
618. Kwart föör de sluis, az ie art lööpt, bè je gauw tuis.

Antwöörd op te vraag oo laat of et is. 
619. Az ik praat, au jei je snaater.

(Gewoonlijk als rijmwoord op een woord dat op -ater eindigt, b.v. later, 
kater enz). 

620. Timmerluij en mèsseltraach.

Uitdrukkingen in verband met het weer. 

621. Aapril doe wa tie wil.
622. As te daage lènge, gaane de nachte strènge.

Naa de korste dach kom te èrrechste kauw. 
623. Da scheeld en jas.

t Is sööveul kaU\ver geworre, da je en jaz mêêr an mo trèkke. 
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624. Wat? Kaut? Swinterz azze de boere eis scheite, dan is t kaut.
625. Naa Gause kèrremes, tan gaane me de nachschuit in.

Naa de Gause kèrremes chaane de daage al zigbaar korte. 
(Goudse kermis duurde ruim een week en begon de eerste maandag na St. 
Jacob dat op 25 juli viel.) 

626. En kring om de maan da sèl nog wèl gaan, maar en kring om de zon, daar kreite
vrauwe en kindere om.

(Op een halo volgt slecht weer.) 
627. Maart roer sen staart.
628. t Is chêên wêêr om der en ond op uit te jaage.
629. Der is en ruit kepot.

W or chezeit as et èrregez art waajt. 

Zegswijzen gebruikt bij verscheidene gelegenheden. 

630. Om den aamerklap; om den aaverklap; iedere klipklap.
Ieder öögenblik. 

631. Angebrand èn nie chaar; au je smoel èn vreet maar.
Teuge iemant, tie der oover klaacht, tad et eete angebrand is. 

632. Iemand in den arrem lööpe.
Iemant teugekomme, die je nèt nöödeg èp. 

633. Men arrem is chêên uitangbort.
Az ek ies an wil geeve, dan mo je me der nie söö lang meej laate staan. 

634. t Iz beeter az en arrem ov en bêên kepot.
Da kom wèl terecht, dat is nie sööw èrreg as et wèl leikent. 

635. k Bèn zöö aud az men ande, maar nied az men tande; men neuz èn men ööre
bènne geleik chebööre.

Reimpie op te vraag: "Oow aud bè je?" 
636. Kè je et nog al auwe zöö?

(Is het nogal uit te houden zoo?). 
637. Dêûr de bank.

(Gewoonlijk). 
638. Motte iz bedwang èn schrêêwe is kinderegezang.

W or teugen en kint chezeit, ta dwingd èn zègd: "ik mot." 
639. Iemaa beeter, zei te allemenak.

Gebruikt as ter ies nied al te bèst ofchelööpen is. 
640. Ze iz wêêr op te bêên.

Ze is wêêr zöövèr geneeze, da se wêêr op is. 
641. Eij au sen bêên steif.

Eij geev nie gau toe. 
642. Eij zie ter gêên bêên in.

Eij durref et wèl an; eij zie ter gêên gevaar in. 
643. Waar en bèl gaat, taar deuch et niet.

Je kèn maar beeter nied in et êên ov andere gesticht weeze, want taar bè je je 
vreijecheit êêlegaar kweit. 

644. Da kèn nie dêûr den beugel.
Da kènne me nie langer toelaate. 

645. Dat è je noch föör de boech.
Dat è je noch te wachte. 
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646. Eij zèt te boel op stèlte.
Eij maak ruuzie; eij zurrech ta ter èrrie kompt. 

647. Ze brènge dat te horde (te bèrde).
(Ze brengen dat ter sprake). 

648. Eij èt ter zen buik fol van.
t Begint em te verveele; eij èt ter genoch fan. 

649. Toe maar bultie, nog en rit.
(Dit gezegde wordt gebruikt, als iets al te dikwijls wordt herhaald). 

650. Iemand dêûr neeme.
Iemand en uidbrander geeve. 

65 1. Daz èrreger az dief. 
Da chaa ferkêêrt; èrreger azze me gedocht adde. 

652. Eij zèt ter den domper op.
Eij weet ter wêêr wa fan te zègge, zöödad al de lol der alwêêr ov is. 

653. Doomeneej (pastöörtie) bra je bèkkie niet.
Beij eete dad èrreg êêt is. 

654. Das chêên döötwont.
Zie 634. 

655. Nau mot et föör den draat komme.
(Nu moet het zichtbaar worden; nu moet het toch uitkomen). 

656. Da fald in duige.
Dat luk niet, zööwazze ze gewild adde; da chaa nied dêûr. 

657. Ze aale der de duuvel mi sen auwe moer beij.
Der wor fan allez èn nog wat beijgeaalt. 

658. Je kèn ier wèl duuvels fange.
Et is ier en grööte rommel. 

659. t Iz in t eelst fan de teit.
t Iz in t artie van de teit. 

660. t Iz nie föör t êên ov ander.
t Iz nie mid en kwaaje bedoeleng. 
(Wordt gewoonlijk gezegd, als men toch z'n hatelijkheid maar wil spuien). 

661. Et iemand êêt an zen voete lègge.
Iemant tot et uiterste dreive. 

662. Je mot et èft in je ande auwe.
Je mo surrege, da je zèllev baaz bleift. 

663. Me zitte nied op en eilant.
Me oeve onz eige nurregez druk om te maake, me kènne ier tog ooveral 
terècht. 

664. Je mo chêên eilege daage maake.
Je mo bei t furreve gêên oope plèkke laate. 

665. Daz nèt in t èmmertie.
Das persies söö as t a motte weeze. 

666. t Ènt is ter van wèg.
Daz en onbegonne wèrrek. 

667. Eij èt et op sen eupe.
Eij iz nog al wa fan plan. 

668. Zeij is te farzie op.
Ze is te straat op; ze iz op stap. 

669. Daz ook en gebèt.
Daz ook en langdraadeg wèrrekie. 
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670. Eij eet mi sen tien gebööje.
Eij eet mid alle tien zen vingers. 

671. Je gööj je eige glaaze in.
Je bedurref et sèllef föör je eige. 

672. Daz naa zen gröötjie (moer; mieter; bliksem ènz.).
Das kepot. 

673. Eij lich sen iele.
Eij gaa wèch. 

674. Wèl ier èn me gunter!
(Uitroep van verbazing of verontwaardiging). 

675. De joode komme nied êêr op et eis, föördadde der ballekies onder lègge. (verou
derd).

676. t Is chêên joodekèrrek.
Je mo nied dêûr mekaar praate. 

677. Ze stuure je van t kassie naa de muur.
Ze laane je maar vöör niks lööpe. 

678. Eij is taar te vange az en kat op solder.
Eij iz aast nööj te vinde. 

679. Dat is sen katjie.
Dat is en liefèbbereij. 

680. A:z:z.e de katte van onk bènne, dan danse de muize.
As te baaz wèg is, tan gaane de knèchs ter gang. 

681. Eij lööp in de keikert.
Eij lööp in de gaate. 

682. Je mo te kèrrek in de midde laate.
Je mod en beetjie reedelek weeze. 

683. Au je kieze op mekaar.
Au je mond dicht; staa nie söö te klèsse. 

684. Ze kreigd en kintjie van de schrik (of: as se t öört).
Ze schrik ferschrikkelek. 

685. Ek sè je de kintjiez uit je ööge aale.
Ek sè je zöö krabbele, da je nie mêêr zien kèn. 

686. Das föör en zieke kip.
Dat is te moejte nied, wat jei nauw eet. 

687. De êêrste klap iz en daalder waart.
688. Da chaa ter in as klokspeis.

Dat wor èrreg lèkker gevonde. 
689. Je mo taar mi je kont blööt chaan staan;
690. Je mo taar je êêle kont blööt lègge.

689 èn 690: Je mo taar je êêle èbben èn auwe vertèlle. 
691. Je kèn der wèl meej op ie kont naa Keule reije.

Dat mès iz èrreg bot. 
692. t Iz op sen kont of ( op sen kop of).

(Het is maar net aan). 
693. De koogel iz dêûr de kèrrek.

(Het besluit is genomen; het is beslist). 
694. Zöön kop sauw ek ook èbbe.

(Ironisch voor: zoo eigenwijs zou ik ook zijn). 
695. De kust is freij.

Der is chêên gevaar mêêr, je kèn je gang wèl gaan. 
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696. Eij lagd beeter as tie geit fan gistere, diej zen uuwelek deej op en warreme stoof.
Wor chezeit az iemant een beetjie raar lacht. 

697. Dat è je in de lamp.
Dat èb ie in de gaate; dat mèrrek iej ook wèl. 

698. Eij kèn wèl rèchsomkêêrt maake in en lampeglas.
Eij iz èrreg maager. 

699. Die kèn leeze èn schreive.
Wor chezeit fan en stuk klêêre, daar niks mêêr an te bedurreve valt èn 
ooveral vöör gebruikt kèn worde. 

700. Der iz en maar an.
Der wor "maar" beij gezeit, tan mekêêr ter wat an. 

701. Das fan meil op seuve.
Dad iz en grööte omwèch; da duur te lang. 

702. Ieder zen meuch.
Ieder zen eige zin. 

703. Ik sèl de minste wèl wêêr weeze.
Ik sèl wèl wêêr toegeeve. 

704. Nau, pak maar iz an, t iz ie moeder niet.
Zèggie teuge iemant, tie beij zen wèrrek nie flink anpakt. 

705. Naapraaterz bènne kontelikkers.
(Jabroers zijn vleiers). 

706. t Beit aast in je neus.
Je zoek nie choet, t is flak beij je. 

707. Eij stöö sen neus.
Ze wille nie doen, wa tie gevraagd èt. 

708. Daz en schèmp op ten Ollander.
Dat iz en schimpscheut, waarvan iederêên derèk weet, op wie die bedoeld is. 

709. Daz Ollans.
Da kè je goe ferstaan. 
(Wordt gezegd over iemand die geen blad voor de mond neemt). 

710. Kommendêêr je ont èn blaf sèllef.
Ek ferwach fan jau gêên kompelemènte. 

711. As et en ontjie geweest waz at et in je neus chebeete.
Azzie maar goed uichekeeke at, tan a je t motte vinde, t lee vlak föö je. 

712. Dat è chêên ööch.
Da sie ter nie nètjiez onderauwe uit. 

713. Daz op en öör naa gevilt.
Dat iz op en kleinecheit naa klaar. 

714. Ik è ter en ard öövd in.
Ik ferwacht ter nie feul eil van. 

715. Eij laa sen ööre der naa ange.
Eij luister nog naa die praatjies. 

716. Oören èn zien vergaat.
t Iz en gewèldege èrrie. 

717. Eij iz op sen paarechie.
Eij èt et wêêr oover zen liefèbbereij. 

718. Je mot et platte va je voete onderauwe.
Zègge ze teuge iemant tie struikelt. 

719. Eij poes te plaat.
Eij gaa wèch. 
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720. Je kèn der mi chêên polssstok ooverêên springe.
Et is söön rommel, da je nied en weet, oow ov ie der dêftr mo komme. 

721. Eij speuld op sen pööt.
Eij maak ruuzie. 

722. Je mo se maar proeve, zei te joot. (verouderd).
Je mo choe begreipe, ta ter wat ferkêêrs achter zit. 

723. Zöö kom ie van de reegen in den drop.
Zöö wort et nog èrreger as et al was. 

724. Zeij is te rit op.
Ze is te straat op; ze iz op stap. 

725. Daz riz dêftr de midde.
Dat is kepot. 

726. Je mo chêên roet in t eete gööje.
Je mot te boel nied èksprès bedurreve. 

727. Waar et röökt, is et warrem, zeej Uilespiegel.
728. Da chaad oover de schreef.

Da chaa te vèr, da kè je nie toelaate. 
729. k Sèl de astrante schoene maar antrèkke.

Ek sèl der maar pertaalwèg op uichaan. 
730. Eij smêêrt em.

Eij gaa wèch. 
731. Eij mot et spit ovbeite.

Eij mot et föör de anderen ook opneeme. 
732. k Sau jau wèl iz wille spreeke dêûr et öör van en turrevmande.

(verouderd; gezegde zonder bepaalde betekenis). 
733. t Lööp te spuigaaten uit.

Da chaa te vèr, da kènne me nied langer goefinde. 
734. Eij èd en stèm om kooks te kloppe.

Eij kèn maar èrrech slècht singe. 
735. k Sèl der wèl iz en stokkie vöör steeke.

k Sèl der wèl iz maatreegele teuge neeme. 
736. Iemant stroop om zen mond smêêre.

(Iemand vleien). 
737. Ooveral daar "te" vöörkomt, ta deug niet.
738. Daz nèt in t uisie.

Das persies zöö as t a motte weeze. 
739. Je mo me nied in me vaarwaater zitte.

Je mo me nie dwarssitte. 
740. Azzie me vandaag uurt, bèn ek morrege je knècht.

Zie 710. 
741. Zöö gauw ze en vêêr van der kont of kènne blaaze.

Du wor chezeit oover luij, diej èrreg onderdaaneg bènne, azze ze je nöödeg 
èbbe, maar die derèk wêêr de grööste praaz èbbe, azze ze der wêêr boovenop 
bènne. 

742. Alwêêr wa fèrs, sèlde wat nuuws.
Alwêêr wat anders, maar t iz maar zèlde de moejte waart. 

743. Eij val ter nie fies fan.
Eij is taar wèl vöör te vinde. 

744. Eij geef em zen vèt.
Eij zeit em de waareit; eij schèlt em uit. 
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745. Tweej vliege in êêne klap.
Da bènne twee dinge, die geleik kènne gebêûre of chedaan kènne worde. 

746. Da chaa teuge de vloeg in.
Da chaa nèt anderzom as tat et mot. 

747. Das söö vèr as t foeten èt.
(Dat geldt alleen maar, voorzover het met de zaak verband houdt). 

748. Alle vrachiez lichte, zeej de schipper èn eij gööjde zen vrauw ooverböört.
Alle beetjiez èllepe. (Enigszins ironisch). 

749. Bij lach in zen vuisie.
Bij è stiekem schik, dat et söö naar zen zin gaat. 

750. t Iz öög waater in de polder.
Gezeit teuge iemant, tie mid opcheströöpte broekspeipe lööpt. 

751. Gööj mi je weekuur.
Teuge iemant tiej urregez meej gööjt. 

752. Bij gaa fan wiek.
Zie 719 èn 730. 

753. De wond iz alwêêr geneeze.
De moejelekeit iz alwêêr in order. 

754. Bij vald oover en woort.
Bij iz en muggezifter. 

755. Dan kènne me zien, watte me zègge.
W or beij t opsteeke van de lamp chezeit. 

756. Ze èbbe zeeker gezondecht.
(Wordt gezegd, als iets iedere keer mislukt en men de dingen niet kan krijgen, 
zoals men zou willen). 

757. Da sèt nie feul zööje an den deik.
Da leeverd nie feul op. 

De volgende zegswijzen bevatten telkens twee woorden die op een bepaalde wijze bij 
elkaar horen. 

A. Door overeenkomst of verschil.

758. Daar mod ek aareng of kuit fan èbbe.
Daar mod ek et meine van èbbe. 

759. Me kènnen em van aaver tot chort.
Me kènnen em dêûr èn dêûr. 

760. Dat is tusse ange èn wurrege.
Da sèl der om auwe. 

761. Ètter èn bloei swêête.
(In angst zitten; erg hard werken). 

762. Das chlad èn dal bedurreve.
(Dat is geheel bedorven). 

763. Ek sèl et em kort èn bondech sègge.
(Ik zal het hem zonder omwegen zeggen). 

764. Da ding kèn leeze èn schreive.
En ding of en stuk klêêre, dat al zöö dikkelz èn ooveral vöör gebruikt is, tat 
er niks mêêr an te bedurreve valt. 
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765. Daz en lichtart èn treurniet.
(Dat is een vrolijke Frans). 

766. Z iz èrreg liev èn aardech, maar .... 
(Wordt altijd met een voorbehoud gezegd). 

767. Bk kèn em nie luchten of sien.
(Ik kan hem niet verdragen). 

768. Je mo beij nacht èn onteij klaarstaan.
769. Die zwêêr mo je pappe èn nat auwe.
770. Daar iz nau reuk of smaak an.

Der iz niks chêên bezonderz an. 
771. t Is schêêreng èn inslach.

(Dat gebeurt onophoudelijk). 
772. Da cheef schein èn bleik.

(Dat is uit de feiten te concluderen). 
773. Daar èb ek schuld ov dêêl an.

Daar bèn ek onschuldeg an. 
774. Eij doe föör spèk èn boone meej.

(Zijn meedoen wordt niet geteld). 
775. Strak èn daalek.

Derèk (Straks en dadelijk). 
776. k Sa je tèks èn uitlèch cheeve.

(Ik zal het je verklaren). 
777. Eij weet fan toeten ov blaaze.

Eij weet nurregez wa fan. 
778. Mid uit èn aar.

Eêlegaar (Met huid en haar). 
779. Me zien em in gêên vèlde ov weege.

Me zienen em nurreges. 
780. Da chaat er mijlag èn wimpel dêûr.
781. Wiz èn berèntech;
782. Wèl wiz èn driej;
783. Wèl wiz èn zeeker.

781 t/m 783: t Iz wèl zeeker waar. 

B. Door alliteratie.

784. Bij iz belast èn belaaje.
785. Iemant fan bikboort naa bakboort stuure.
786. Eij verblikt of ferbloost er nie fan.
787. Da mo buigen ov harste.
788. k Sa je op ie dut èn dat cheeve.

k Sa je op ie lichaam geeve. 
789. Ze geeve om gêên God of chebot.
790. Je mo nie söö jaagen èn jachte.
791. Das kant èn klaar.

Daz êêlegaar klaar. 
792. Eij slaa te boel kort èn klein.

Bij verniel te boel moetwillech. 
793. Je kèn daar te kust èn te kêûr.

Je kèn daar alteid wat fan je gaadeng vinde. 
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794. Dad is sen lust èn zen leeve.
(Dat doet hij het liefst). 

795. Mid man èn macht.
Mid alle kracht; mid iederêên derbeij. 

796. Je zauw ier nèk èn niere breeke.
(N.B. Meestal: Je zauw ier alz, nèk èn niere breeke). 

797. Je kreich preiz èn priemie.
(Prijs en premie). 

798. As puntjie beij paaltie komt.
As et choed uichezocht wort. 

799. Da chaa rècht toe rècht an.
(Dat gaat zonder omwegen). 

800. Allez iz in rip èn roer.
Allez iz in opschuddeng. 

801. Mi schaade èn schande wor ie weis.
802. Eij lööp op en schoen èn en slof
803. Mo k nau nog langer soebatte èn smeeke?
804. Da chaad op stèl en sprong.

(Dat gaat ineens; onverwacht). 
805. We ööre taal of teeken van em.

(We horen niets van hem). 
806. Van top to teeje.
807. Ze verwikke of ferweege der nie fan.

(Ze schrikken er niet eens van). 
808. Wikke èn weege.

(Langdurig overleggen). 
809. Beij ziektez èn zêêrtez mo je mekaar èllepe. 

In geval van nööt. 

C. Door eindrijm.

810. Ik doe tat teuge eug èn meuch.
(Ik doe dat met tegenzin). 

811. Je mod en kint kleeje èn reeje.
(Je moet een kind kleden en onderhouden). 

812. Eij vertèl tad in klêûre èn gêûre.
813. Eij doe niks az liege èn bedriege.
814. Oo linker oo flinker; oo rèchter oo slèchter.

(N.B. Dit wordt gezegd als iemands oor suist). 
815. Wat sitte ze ier te róóke èn te smoóke.
816. Eij doe niks as snauwe èngrauwe.
817. Me doene dat mid utjie èn mutjie.

Mi te êêle rommel beij mekaar. 

Opmerking. 
De meeste van deze zegswijzen worden nog steeds gebruikt, maar die, waarin het voegwoord 
of (ov) in de betekenis noch voorkomt, worden tegenwoordig uitgebreid met géén (chéén) of 
niet (nied, nie ). De oude betekenis van of wordt dus niet meer aangevoeld. 
Voorbeelden: k è ter schuld ov dêél an wordt: k è ter géén schuld ov déél an; eij weet fan toeten 
ov blaaze wordt: eij weet nie fan toeten ov blaaze. 
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Een aparte groep vormen de zegswijzen die een vergelijking inhouden. De meeste 
hebben geen nadere verklaring nodig; waar deze wel gewenst is, hebben we die tussen 
haakjes vermeld. 

818. Achteruichaan, zööw art az en paart lööpe kèn.
819. Zööw ard az en biggel. (N.B. Een biggel is een kiezelsteen).
820. Zööw ard as te leepel giete kèn. (Zöö vlug as et kèn).
821. Zööw ard az en speiker. (Èrrech chierech).
822. Zööw arrem az Jop.
823. Zööw arrem as te miere.
824. Zöö bang as t wêêr is. (Bedoeld is waarschijnlijk: zöö bang as föör et onwêêr,

de bliksem).
825. Zöö bang az en weezel.
826. Beeve az en jufferzontjie.
827. Beeve az en riet.
828. Zöö beij as te piete. (Errech ferstandech).
829. Der beij zein as te kippe. (Zurrege da je der gauw beij komt).
830. En bèk az en laazeresklèp.
831. En bèk az en ööjschuur.
832. Zöö bitter as chai.
833. Zöö bleek az en doek.
834. Zöö bleek as te dööt fan pierlaalaa.
835. Bloeje az meelzakke. (Ironisch gezegd).
836. Bloeje az en run.
837. Zöö dicht az aar op en ont.
838. Zöö dicht az en pot. (Èrrech sweichsaam).
839. Zöö dik as se lang is. (Het is aan die vrouw goed te zien, dat ze in de laatste

dagen van haar zwangerschap verkeert).
840. Zöö dik az en padder. (Èrreg dik èn opchezwolle).
841. Zöö dik az en pot. (Mêêr as chenoech chegeete).
842. Zöö donker as te èl.
843. Zöö donker as te nacht.
844. Zöö donker az in me zak.
845. Zöö dööd az en pier.
846. Zöö dööv az en kwartel.
847. Draaje az en kip tie zen eij nie kweit kèn.
848. Zöö dronke az en kenon.
849. Zöö dronke, da je gêên pap mêêr zègge kèn.
850. Zöö dronke az en tol. (Duizelig door te lang draaien).
851. Zöö dröög az bêên.
852. Zöö dröög (taaj) as Suntereklaas sen kont.
853. Zöö dröög az wèrrek.
854. Zöö druk az en klein baasie.
855. Zöö dun az en meijblaajchie. (Meestal gezegd van versleten kleren).
856. Zöö èlder as koffiedik. (Ironisch gezegd).
857. Zöö èlder as kristal.
858. Verbeeldeng iz èrreger as te dèrdedaachse köörs.
859. Zöö fein as chemaale poppestront. (Lit fan en feine kèrrek).
86o. Zöö gaar az booter.
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861. Zöö gauw az dikke stront. (Ironisch).
862. Zöö gauw az waater.
863. Zöö geel as saffraan.
864. Zöö gèk azen uij. (Verlievderech) (Sexueel opgewonden).
865. Zöö gemêên as ketoen van en sènt en èl.
866. Zöö gemêên az et ofschrapsel van de duuvel zen staart.
867. Zöö gemêên as t waater diep is.
868. En gezicht az en öörwurrem. (Èrrech ferdrietech).
869. Zöö gezond az en vis.
870. Zöö glad az en aal. (Èrrech slim).
871. Zöö glad as spèk. (Èrrech chlat).
872. Zöö greiz azen duif.
873. Groeje nèt azen koejestaart, naa beneejene. (Nied art chroeje).
874. Zöö groen as chras.
875. Zöö kallem azen lammechie.
876. En kêêrel as kas. (En flinke kêêrel).
877. Keike az en öörwurrem.
878. Keike of ter en luiz in je öör zit. (Beteutert keike).
879. Keike ovvie je öörtie versnoept èt. (Èrrech ferdrietech keike).
880. Kooke az en zeej.
881. De köörz as en paart.
882. En kop azen boej. (Rööt fan schaamte of ferleegenecheit).
883. En kop azen eizere pot. (Goet fan ontauwe).
884. En kop az en slèch. (Zie 882).
885. En kop azen stier. (Van woede).
886. Zöö lêêlek as te nacht.
887. En leeve azen jufferzontjie. (En bèst leeve).
888. En leeve azen luisie op en zêêr ööft. (En goet leeve).
889. En leeve azen ont. (En slècht leeve).
890. En leeve azen öördêêl. (En verschrikkeleke èrrie).
891. Zöö lèk az en mantjie.
892. Zöö licht az en ööjchie.
893. Zöö licht az op.
894. Liege az en dief.
895. Liege da je t sèllef chelööft.
896. Liege of et chedrukt staat.
897- Zöö link azen lööje dêûr. (Èrrech chööchem).
898. Lööpe azen tiet. (Gezegd als iets goed gaat of goed opschiet).
899. Zöö luij az en varreke.
900. Zöö maager az en aut.
901. Zöö moej azen ont.
902. Zöö nat az en kat.
903. Zöö neideg as te èl.
904. Zöö neideg az en spinnekop.
905. Zöö nuchtere azen pas chebööre kint.
906. En oer az en paart.
907. Opschiete az en slak op en têêrton.
908. Der opsitte az en bok op en aaverzak.
909. Passe az en bus.
910. Zöö rècht azen kaars.
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91 1. Zöö rööd az en kroot. (Van verleegenecheit of schaamte). 
912. Zöö rööd azen sleutel. (Èrrech ferroest).
913. Zöö rot azen mispel.
914. Zöö schèrrep azen vleim.
915. Schrêêwe azen maager varreke.
916. Schrêêwe azen vizweif. (Alleen van vrou wen gezegd).
917. Slaag az bêêrevlees.
918. Slaape azen marremot; azen os; azen varreke. (Vast slaape).
919. Slaape azen roos. (Gezont slaape).
920. Zöö slap az en vaadoek.
921. De smöör inèbbe azen auwe dief.
922. Speit èbbe az aare op sen ööft.
923. Steele as te raave.
924. Zöö stèrrek azen bêêr.
925. Zöö stil az en muis.
926. Zöö stom (dom) az et achterènt fan en koej.
927. Zöö vast azen muur; azen uis.
928. Vèchte az lêê we èn bêêre.
929. En vènt az en bööm. (En grööte vènt).
930. Zöö vèr as t foeten èt. (Dat is betrekkelijk; dat hangt ervan af).
931. Verandere azen blad op en bööm. (Verandere van schrik).
932. Zöö veranderlek as et wêêr.
933. Zöö verkauwe az en kip.
934. Zöö vèt az modder. (Van een dier gezegd).
935. t Iz az en vlag op en strontschuit. (Et steek ter raar beij of).
936. Vloeke az en dregonder.
937. Vloeke azen kètter.
938. Vloeke az en Meleijer.
939. Zöö vol az mut. (Stampvol).
940. Zöö vol az en pot. (Na het eten).
941. Vreete azen deiker. (Eten als een dijk werker).
942. En weiv az en moolepaart. (En èrrech chrööt weif).
943. Wèrreke azen karèngst.
944. Zöö wit az en doek.
945. Zöö wit as kaars.
946. Zöö wit as kreit.
947. Zöö wit az en leik.
948. Zöö wit as tie muur.
949. Zakke az en bakstêên. (Niet slagen voor een examen).
950. les söö zat weeze as chespooge spèk. (Et begin te verveele).
951. Zöö zaut az brèm.
952. Zöö ziek az en ont.
953. Zinke azen bakstêên.
954. Zöö zoet az en neut.
955. Zuipe, tadde de aare op je kob harste.
956. Zuipe az en karèngst.
957. Zuipe azen Meleijer.
958. Zöö zwaar az dieplööt.
959. Zöö zwart as te aarde.
960. Zöö zwart as chit.
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961. Zöö zwart as te kachel.
962. Zöö zwart as te keetel.
963. Zöö zwart azen Mööriejaan.
964. Zöö zwart azen nikker.
965. Zwêête az en otter.
966. Zwêête az en paart.
967. Zwêête azen pospaart.
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VI 

EEN GOUDS VERHAAL 



Van Kneelez èn Piet, dieje naa de Gooverwèlsen Deik gonge om te komfööje èn oo 
ovve ze van en kauwe kèrremes tuis kwamme. 

Kneelez at te smoor in az en auwe dief. Ei stong vooroover mi sen kop teuge den 
eekelschuur an op et oekie fan de Spèldemaakersteech èn van neidecheit stong die, 
zóów art as tie kon, mi sen blooke teuge de schuur an te schoppe. Auwe Mie, die in 
de schuur stong te eekele mi Bèt fan Dam, wier da chebonk sat èn ze schrêêwde naa 
buitene: "Zèg, lêêleke snotaap, wi je wèl iz opauwe mi tie èrrie, anders sè k iej iz mi je 
kop oover den eekel aale!" 

Nau, da mo je nèd dènke, azzie zóó booz bèn as Kneelez, da je der dan zóó maar 
meej uischeit, as se t je zègge. 

"Je kèn de pip kreige!" roop tie, zóów art as tie kon naa binnene èn toe gong die 
noch feul arder staan te schoppe, èn mi sen knuiste gong die ook nog op te planke 
staan te bonke. 

"Nau, mo je dat nau maar zoo gemoederêêrd oover je kant laate?" zeej Auwe Mie 
teuge Bèt. 

"Ag minz, laa tie maar in zen sop gaar kooke, dan schei tie der et êêrste uit. Rèchte
woordeg luistere de jonges tog nie naa verbieje. Ovvie ze wat iet of ta je ze wat ferbiet, 
ze laanen et tog niet." Da see Bèt. 

Maar Mie waz nie sóó gemoederêêrt èn ze roop naa buitene: "Azzie nau nied op 
en aut, zèl ek ie mid en ènde aut op ie zielemènt komme," èn tegeleik nam ze en stok 
op èn vloog naa buitene. Maar daar wachtende Kneelez nied op. Ei gav nog en arde 
trap teuge de schuur an, dadde zen teeje der zêêr van deeje èn toe smêêrde diej em, 
zóów art as tie kon. 

Oo kwam et nau eigelek, da Kneeles sóó booz was? 
Toe die tuis kwam ui school (t was saaterdach), toe zee zen moeder teugen em: 

"Kneeles," zee ze, "me èbbe beang geat fan den uizbaaz èn je vaader è femiddach 
freij, omda tie van de week oover è motte wèrreke, nau moz jei maar iz èffe steisel 
gaan aale op et Lommerse waatertie, dan kènne me vemiddag beange." Toe die berom 
kwam, mos tie èllepe, om de rommel an de kant te zètte in et föórkaamertie, want 
taar wauwe ze et êêrste beginne. De stoele mozze deruit èn de kleeje mozze vóór de 
glaaze vandaan. 

"Jaa, de sievejaar is te zwaar," zee zen moeder, "daar mo je vaader maar an èllepe." 
Toe mos tie nog naa zen tante Meintjie toe, die Achter Tuchtuiz woonde om en borstel 
te lêên, die a ter nè soo goeje voor om mee te beange. 

Toewe ze zatte te eete, toe zee zen vaader in êêrste teugen em: "Zèch Kneeles," 
zee die, "jei mos femiddag maar naa je tante Kee gaan, die in de Zak woont, want ik 
kèn gêên kleine jonges chebruike, az ek an et beange bèn." 

Nau, oo is tat nau mi kleine jonges; azze ze in de smieze èbbe, da je ze wèg wil èbbe, 
dan wille ze netuurelek juistemènt niet. "Nee," zee Kneeles, "ek wil nie naa tante 
Kee, ek bleif femiddag in de póórt speule. Dan gaan me schiet speule." Mi te poort 
bedoelden ie de Broederpöört, maar de mêêrste teit zeeje ze de Bloedenpóórt. Jaa, mi 
schiet èn mi wèrda èn verlos speule wazze al die poorechiez wèl fein, die je toe nog ad 
in de Voogelezang. 

Maar zen vaader mos taar niks fan èbbe, da tie zoo dicht in de buurt bleef èn ie 
zee dan ook: "Neej óór, ek mo jau nie soo dicht in mên kontereije èbbe. Zeeker om 
dan gereegeld deur den uiz êên te löópe bêêre. Jei gaa naa je tante Keej èn daarmeej 
uit." 
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"Nau èn ik chaat tog nie naa men tante Kee," zee Kneeles, "ek wil tog niet." 
Jeij è chêên wil," zee zen vaader, "jau wil staad achter de dêûr mid en beezemstok 

op ie ziel. Èn eet nau maar as te mieter dêur, da je gauw vort kèn; ek bè je liever kweit 
az reik." 

Maar in plaas fan dêûr te eete, gong Kneeles sitte te dreine. Ei gong vööroover op 
te taafel lègge èn ei zee, da tie toch chêên onger en at. 

"Zèg, lêêleken aap, vreet je nau?" zee zen moeder, "anders sèl ek ie iz mi men 
muil op ie ieremegunter komme." 

"En az ek et nau nied en lust," dr�inde Kneelez dêûr. "Jullie èbbe me êêrst ten êêle 
tei fan t kassie naa de muur gestuurt, mid al jullie booschoppe èn nau wille jullie me 
nèd az een ont te dêûr uitjaage." 

"Oo, is et menêêr nauw al te vêûl, om iz en booschop te doen," zee zen vaader. 
"Nau, maar jullie gebruike me nè föör göösiemekul, ze laane me maar vöör niks 

lööpe," zee Kneeles. En toe begon die te schrêêwe. 
"Ja, nau mo je noch chaan zitte te kreite ook," zee zen vaader. "Je zèl der anderz 

nie fan bedurreve, da je iz en èntjie lööpt; je gang is chêên dokterschang. En bè je nau 
noch fan plan om te gaan eete, jaa ofte nee?" vrooch sen vaader nog is. "Nau vraag 
ek ie vöör et lèst öör." 

"Nau èn k lus et tog niet," zee die nog is. 
"Azzie t tan nied en lust, tan zèt je et maar zeuve voet fa je," zee zen vaader, "dan 

gaa je maar zonder eete de dêûr uit. Zurreg maar gauw, da je uit men ööge komt, 
anders sèl ek ie iz bei je lurreve neeme èn der uichööje." 

Nau, mi ta beiltie a Kneelez al iz mêêr geakt. As sen vaader begon op te reeje, dan 
ko je maar beeter maake, da je ui te voete kwam en daarom smêêrden ie em maar 
gauw. In et chanchie trok tie zen blooken an èn toe gong die naa buitene. 

Nau kè je zeeker wèl begreipe, waarom of tie nied in zen schik en was? Azze ze je 
net az en ont te dêûr uitjaage, azzie niks chedaan èt èn dan noch sonder eete ook. 
En dan wauwe ze em nog naa zen tante Kee stuure, naa dat lêêleke auwe weiv mi ter 
rimpelkööne. 

Nau mo je weete, da sen tante Kee zen tante was, taar die alteid et mêêrste van iel. 
Daarom stuurde zen vaader em der juistemènt naa toe. Maar oo is tat nau, az iemant 
te smöör in èt, tan is tie wèl iz mêêr teuge zen eige. "Nee," zee Kneelez in zen eige, "ek 
verdeij et toch, ek chaa tog nie naa der toe, ek sèl ze wèl anders kreige, ek lööp lèkker 
wech èn dan kom ek nööjt mêêr berom, dan zèlle ze der wèl speit fan kreige, dadde ze 
me altei söö verbobbezakt èbbe. Ei kwam nog effe berom èn aan de binnedêûr roop 
tie: "Nau, lêêleke loeteronde, et iz jullie eige schuit öör, az ek nööj mêêr berom en 
komt!" 

"Je gaa je gööj maar," zee zen vaader. "Opcheruimd is netjies." 
Da fiel em teuge, ze wiere gêênêêz bang. Ko je nèt is sien oo weineg ovve ze om em 

gavve. Ei was tuis nè söö veul in tèl, az en rotte kööl beij en groentweif. Maar ei zau 
ze tog bang maake èn daarom kwam die nog iz berom èn zee: "Nau, jullie motten et 
sèllev maar weeten öör, maar ek chaa men eige verzuipe." 

Nau, as tat nau nied en ollep, tan ollep ter niks mêêr. Maar zen vaader die begon 
art te lache èn die zee: "Da sau ek fast ook doen, az ek in jau plaasie was, dan èbbe 
me ier teminste gêên last mêêr va je. Bè je dan al nie saalech, tan bè je toch fan de 
vloer." 

Nau, daar a Kneelez nie fan berom èn toe is tie maar wèchchegaan. Daar liep tie 
nau, zonder da tie wist, waar die naa toe mos. En toe was tie van neidicheit teuge den 
eekelschuur an gaan staan te schoppe, nè söö lang, toda tie wèchchejooge wier. Maar 
dat weete me al. 
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Jaa, daar liep tie nau. Waar mos tie nau wêêr naa toe? Naaw uis chong die nie mêêr, 
daar zauwe re gêên lol van èbbe, da tie wêêr op angende pöötjiez naaw uis toe kwam. 
Ei zag al in ren eige, wad en arsêêr ovve re der oover zauwe èbbe, dadde re em zöö 
gemêên beandeld adde. "Èn," doch tie bei zen eige, "dan zèlle ze de pliesie wèl 
waarschauwe èn dan gaane al de dienderz naa me lööpe te zoeke. Maar azre re me 
dan vinde, dan brènge re me naa de pöört èn daar è k ook chêên zin in, dan mo k 
maar gau zurrege, da k te stat uikomt." 

Ei gong dêûr et Parredeiz, langs Emêêriekaa èn de Karremèllekslööt èn dêûr de 
Kleikaa zöö naa de Gooverwèlse deik. Toe die en pöösie gelööpe at, kreech tie in de 
gaate, da tie tog eigelek onger ad ook. Dat waz ook söö lèkker niet; wat mos tie daar 
nau wêêr an beginne? Ei begon der en beetjie speit fan te kreige, da tie gereid at, ta 
tie nööjt mêêr berom en kwam. Zau die dan èffe vöör Jan Gèrret staan, as tie nau tog 
wêêr naaw uis toe kwam? Ei zau naa ren tante Kee kènne gaan, doch tie in ren eige. 
Maar nee, dat ferjèmden ie tog ook; zauwe re m nè söö goed uitlache, azre re et öörde. 

Maar eij a toch söön onger. 
Ei von et laach fan zen vaader èn moeder om der eige kint söö maar zonder eete de 

straat op te stuure. (Dat et sen eige schuit was, taar doch tie netuurelek nie mêêr om). 
Nau mos tie maar ströömschemoet langs te straate lööpe èn ze keeke gêênêêz naa je 
om. Èn eij a toch söön onger èn oo mêêr of tie der om docht, oo mêêr onger of tie 
kreech. Ei begon oo langer oo langsaamer te lööpe èn op lèst doch tie der an, om 
maar berom te gaan; meschien pakte de peliesie em dan wèl op. Dan konne ze nööjt 
sègge, da tie ui sen eige berom gekomme was. Maar da durreven ie tog ook wêêr niet; 
ei zach ter en beetjie teugen op, om nog iz in pliesiezande te komme. Jaa, zöön lèk
keren druiv waz onre Kneelez niet, da mo je nie dènken öör. Eij ad al iz mêêr op te 
pöört chezeete. Eij ad iz bèlledêûrtie gespeult, nè toe der en pliesie kwam èn diej at 
em op et beroo gebrocht. Daar adde re em en pöösie laate zitte èn toe moch tie wêêr 
naaw uis. Maar toe die kêêr, da tie mi Kees fan den Bèrrech plèkkie waz weere speule, 
toe was tie der nie söö gemakkelek ofgekomme. Ze wazre en diender teugegekomme 
èn oo of tie vènt wis, tadde ze an et plèkkiespeule wazre, da kèn Kneeles sen eige nau 
nog nie begreipe, maar ei wis et. Ei broch se êêrst op te pöört èn daar wiere der naame 
opcheschreeve èn toe gong die re naa school brènge. Ei broch se naa binnene in de 
klas èn toe gong de meester en preek staan te auwe, daar die diender bei was èn al de 
jongez èn toe kwam de boovemeester der ook nog an te pas. Nee, daar von Kneelez 
niks an. Ei schaamde ren eige bekand dööt; eij a sen kop wèl in ren zak wille steeke. 
Èn daarom a Kneeles ter ook nie feul zin in, om ren eige dêûr de peliesie op te laate 
pakke. Wie weet, watte re dan vöör gemêêne flauwe. kul gonge verzinne, om ie te 
neegere. 

Maar eij a toch söön onger. Ei wis ter gêên raat op. Op lèst kreech tie söö mi sen 
eige te doen, dadde de traane in ren ööge kwamme èn oover ren kööne liepe. 

"Eej, die lööp te kreite!" 
Kneeles keek op. Dat was sen kammeraatjie, Piet Mul. Was tat èffe lam, da tie 

temèt liep te schrêêwe. 
"Bèlnêênek," zee Kneeles, "ek lööp nie te schrêêwe." 
"Oo, dènk ie soms, tad ek men ööge in men zak èt," see Piet, "ek siet et toch sèllev , 

dadde de traane oover je smoelemènt lööpe." 
"Nee jo, berènteg niet, ek lööp nie te schrêêwe, maar der èd en vlieg in men ööch 

chezeete èn da doe nau noch söö verrèk sêêr; der bleif chereegelt waater uitlööpe." 
"Bèlnêênt jo," zee Piet, "dad is chêên vliech cheweest, da bènne zinkers. Èk ook 

wèl is chat, dan is et nèt of ter vuil i je ööch sit. Et chaa fanzèllev wêêr oover ook. Èn 
waar mo jei naa toe?" 
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"Oo, nurreges," see Kneeles. 
"Nau, weet je watte me dan gaan doen? Dan gaan me appels komfööje, en èntjie 

gunne kant te Pizlaan. Da charrel van die lui, die paz in et pöörtie van De Gruil bènne 
komme woone, is ter en woenzdaggemiddag ook cheweest èn die a sen zakke borsten
devol. Oo iete die luij ook alwêêr?" 

"Oo ovve ze iete, weet ek ook nie mêêr," zee Kneelez, "maar ek weet wèl, wie ovvie 
bedoelt. Zen vaader, das söön grööte zuiplap." 

"Jaa," zeej Piet, "eij èd êêrgistere nog en vergunneng gekreege, omda tie dronke 
langs te straat liep te dweile. Arstikke kachel was tie vènt. Nau, mein vaader drink 
ook wèl iz en neutjie, maar die is tog nööj dronke. Maar, oo dènk ie der oover? 
Zèlle me gaan komfööje ov niet?" 

"Oo," doch Kneeles, "tas cheleik choet föör den onger, da doene me." Maar daar 
zee die netuurelek niks fan teuge Piet, da tie zöön onger at èn da tie wechchelööpe 
was. Da chong em niks an. Ei iel zen eige nèt of tie gèk was èn ei zeej; "Nau, da konne 
me wèl iz doen, maar dan motte me en ippie opschiete, anders kom ek feul te laat 
tuis." 

"Netuurelek," see Piet, "me motte der nau sebiet naa toe gaan, dan iz et nèt mèlle
kesteit, azze me der bènne. Dan bènne al de boere vort, om te mèlleke." 

Nau, da deeje ze dan, i. Ze gonge verbei de Waajersluis, dêûr de tol, langs et waater
mesien van Stein èn toe kwamme ze an en boogert, taare ze makkelek in konne komme, 
zonder dadde ze et fan de boerdereij of konne zien. Èn azzie der dan êênmaal in was, 
konne ze je van den öögen deik ov ook nie mêêr zien, omdadde der allegaar bossies 
föör stonge. Et chong bèst. Ze klomme oover en èk, nèt toe der op ten deik chêên 
mins te zien was. Ze kuijerden op ter dööje gemakkie tusse de bööme dêûr, to datte 
ze en grööten appelbööm vonne mi fan die mööje rööje grööte appels ter an. 

"Nau mo je mein en opchatjie geeve," zee Piet, "dan zèl ik se der ofplukke èn dan 
kèn jei ze opraape. "En dan mo je uitkeike, of ter niks an en komt. En azzie wa siet, 
mo je me waarschauwe öör èn em nie stiekem smêêre." 

"Oo," zee Kneelez, èn ei wier en beetjie neidech, "doch ie soms, dad ek söön 
Miechie was, dad ek men eige kammeraaz in de steek laat, azze ze in de penaarie 
zitte?" 

"Nau jaa," zee Piet, "ek doch söö maar, et kon tog bèst?" 
"Oo," zee Kneelez, "ei docht ... ei docht ... ; nau jeij è nie te dochte; jau dochterz 

lööpe in et Aachse boz mi chebraaje snêêwballe." 
"Nau," zee Piet, "maak ie maar nie söö dik, dun is te moode. t Sau tog bès kènne, 

da je der nied om en docht om me te waarschauwe. Azzie in de rats sit, kèn dat bèst." 
"Az ek nè söön suffert waz as jei, netuurelek wèl," zee Kneelez, maar nau nied öör." 
Nau, toe kreech Piet ook te smöör in, da kè je begreipe. 
"Azzie nau zöö gaa lègge te kliere, dan mo je et maar allêêneg uisoeke," zee die, 

"dan gaan ek naaw uis toe." 
Maar toe bon Kneeles chauw en ippie in, want ei voelde nau nèt wêêr, wat en onger 

of tie at èn nau zauwe ze dêûr zen eige sachereinecheit temèt tog noch sonder appelz 
naaw uis chaan. 

"Laane me daar nau nie fèdder oover gaan staan te kwêêste," zee die, "laane me 
nauw èffies tie appels ter ov aale." 

"Nau, veruit mi te geit," zee Piet. Kneelez ollep em, om in de bööm te klimme èn 
toe plukten ie al de appelz of, taar die goed bei kon. Maar da chong nied êêlegaar naa 
zen zin, want te mööjste appels satte allegaar an de èndes fan de takke, krèk söö vèr 
wech, da tie der nèt nie bei en kon. 

"Jo," zee die teuge Kneeles, "ek kèn der nog nie choed bei, want az ek fèdder op 
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te takke kruipt, tan breeke ze kepot èn dan zeege ek naa beneejene. Je mod is keike, 
ovvie gêên stok kèn vinde of söö." 

"Jaa, wach maar èffe," zee Kneeles, "ik zied al wat." 
En èntjie vèdder stong en èk èn Kneeles chong is keike, of ter gêên losse lat an zat. 

Daar zat ter êên èn die leekend nog al los te zitte. Èn jaa öör, mid en beetjie êên èn 
wêêr vrêêke gong die der of. An et êêne ènt sat en grööte speiker. Verdikkeme jo, dat 
was kaasie, daar ko je de takke meej naa je toe trèkke. Maar Piet, die wis et nog beeter. 
"Geev ier da ding, jo," zeej die, "dan zèl ek ie iz èffe uiduije, wad ovve me nau gaan 
doen. Dan gaan ik te mööjste der uisoeke èn dan trèk ik tie mi tie speiker der êên vöör 
êên of. Dan mo jei ze opfange, dan valle ze nie bêûrz ook." 

Nau, dat wier me èffiez en spul! Kneeles propte al zen zakke vol èn ie at ter nog en 
stuk ov wat op ook. Toe die al zen zakke vol ad, deej die der noch söö veul as tie kon 
in zen kiel èn toewe der daar ook niet mêêr in en konne, leej die de rèst nètjiez op en 
ööpie in et chras. 

"Azze me der nau genocht èbbe, dan kèn jei die in jau zakke stoppe," zee die teuge 
Piet, "èn dan gaane me gauw berom öor." 

Maar toe schrok tie zen eige en aapie. In êêrste kreech tie en arde dauw in zen ruch, 
da tie mi sen snotkooker vööroover in et chras fiel. Ei doch netuurelek, ta te boer em 
te graaze at. Maar toe öörden ie inêês vlak bei zen öör: "ggrrr ... ggrrr " èn toe die 
opkeek, zach tie inêêz en grööt farreke naast em staan. Toe wier die noch feul benauder 
èn ei doch an al die veraaltiez, die de meester wèl is fertèld at, van dadde der in Needer
lant nog wèl iz wilde zweine bènne èn nau kon dut bèst wèl is söön bêêst weeze, doch 
tie. Van bangecheit durvdenie zen eige gêênêês te verroere. Maar toe begon da ferreke 
wêêr an zen goet te snuffele èn teuge zen kiel an te <lauwe mi sen snuit. Toe wis tie 
êêlegaar gêên raat mêêr. Mid en arde schrêêw vlooch tie ooverènt èn zööw ard as tie 
lööpe kon, gong die an den aal. Arde lööpe da tie deej, jo! Ei za söö in de war, da tie 
gêênêêz om en keek of et farreke em wèl achternaa kwam. Nau, da bêêst was niks 
fan plan; ei gong op sen gemakkie an de appels staan te vreete, die op te groot lagge. 
Toe Piet, tie nog in den bööm zat, sach tat et farreke ullie appelz op wau gaan vreete, 
klom die as te wêêgaa naa beneejene, om em wèch te jaage. Piet was feul gerizzele
vêêrder as Kneeles; tie zat söö gau nied in de rats. Ei gaf em en opmieter mi sen stok 
èn toe liep et farreke gau wech èn kroop têûr da chat in dat èk, daar Kneeles tie lat 
ofchetrokken at. De appelz, die der nog lagge, <lauden ie gauw in zen kiel. 

"Laane me nau maar gau naaw uis toe gaan," wau die teuge Kneeles sègge, maar 
.... e .... Kneelez waz nurregez mêêr te zien. 

"Eej, .... Kneeles .... !" roop tie, "waar zit jie?" 
"Ierzöö," roop Kneelez berom. 
Toe die die kant ui keek, zach tie Kneelez op en aud allev inmekaargezeegent 

schuurtie zitte. Dat was et ok fan de varrekez, waar der êên van deur et èk chekroope 
waz èn die Kneeles söö an et schrikke a chemaakt. 

"Ee, jo, kom ter nau gauw ov èn laane me vortchaan, want as tie boer komp, tan 
bènne me zuur," zee Piet. 

"Nau, èn as tat wilde zwein dan wêêr berom komt?" see Kneeles. 
"Jo, verroest mi je wilde zwein, t iz maar en döötchewoon varreke. Ek èt em al lang 

wèchchejooge; èn azzie nau nied èrrech chau van dat rottege okkie ov en komt, dan 
è je noch kanst, tat et êêlegaar in mekaar zeegent." 

Jaa, Kneeles snapte ook wèl, da tie daar nie kon bleive zitte. Ei keek nog wèl èrreg 
benaut of tie et farreke nie mêêr en zag, maar ei begon tog maar mi naa beneejene 
te klimme. Maar nè toe die naa beneejene zau springe, bleef tie an en ballekie aake 
èn toe bleef tie zöö an zen kiel in de lucht ange. 
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Jaa, daar ong die nau. Ei spartelde mid allebei zen bêêne in de lucht. Piet stong der 
bei, maar die mos söö lache om die gèkke spiktaakelz die Kneelez maakte, da tie em 
gêênêêz èllepe kon om der of te komme. Kneeles stikte bekant van den angst èn nau 
stong dien allevegaare em nog uitelachen ook. Ei wier as te èl, zöö duuvelz as tie wier. 

"Nau, jei bèn ook en mööj lit!" roep tie, "azze je kammeraaz in de nèste zitte, gaa 
jei ze ui staan te lache, inplaas fan ze te èllepe." 

"Jo, verrèkt," zee Piet, "ik kon niet fan et lache. Nau mozzie zèllev is kènne zien, oo 
lolleg ovvie daar angt te spartele. Je lach ie eigen en kriek, azzie et siet." 

"Kom nau maar op men ande staan," zee Piet, toe die uichelache was. Ei pakte 
mid iedere ant en voet fan Kneeles. Toe kon die zen kiel wêêr lozmaake èn zöö kwam 
die wêêr naa beneejene. 

"Laane me der nau maar gau vandêûr gaan," zeeje ze teuge mekaar, maar toewe 
ze der eigen omdraajde, zagge ze in êêrste de boer ankomme. Ei waz al knappiez 
dichtebeij ook. Ei was stiekem an komme lööpe; ei doch bei zen eige: "� ze me 
nau nied in de gaate èbbe, dan zèl ek se bei der lurreve neeme, dadde ze gêên raat 
mêêr weete." 

Ze zaggen em nog net op teit, maar ei was tog al zöö dichte bei, dadde ze nurregez 
mêêr naa toe en konne, want se stonge nèt in et oekie tusse et farrekezok èn et èk. Maar 
der eige zöö maar laate vange, daar adde ze tog ook chêên zin in. Toe klom Piet op et 
èk èn zöö op et farrekezok. Kneeles chong em netuurelek achteran. Nau zatte ze 
der allebeij op! 

Maar zöö stèrrek was ta ding niet; de plank waar Piet op stong, brak deur de midde 
èn Piet seegende naa beneejene. Ei viel boovenop en grööt sag ding èn da ding begon 
inêêz art te schrêêwe. Ei lag mi sen buik boovenop en grööt farreke. Da begon netuure
lek te lööpe as te wiedewêêgaa. Da farreke schrêêwde èn Piet schrêêwde èn om der 
nied of te valle pakte ie zen eige vast an de flapööre van da bêêst èn da begon toe 
noch feul arder te schrêêwe. Et liep toe nog en êêl ènde wèg mi Piet op sen ruch. Die 
boer stong der bei te lache, jo, te lache .... , te lache, .... dadde de traane oover zen 
smoelemènt liepe .... ! 

Kneeles sat nog op e dak fan et farrekezok. Ei zat sèllev ook lêêlek in de kneipert, 
das nogal wiedez, maar toch kon die ook sen lache nied auwe, toe die Piet sach 
paartie reije op ta farreke zen ruch. Inêêz draajden et farreke zen eigen om, zöödat 
Piet ter mid en vaartie offlooch, midde in de dèrrie, daare de varrekes ten êêle dag in 
adde lööpe te dêêge. Ei viel der vlak fööroover in. Chot, chot, wa sach tie knul der uit. 
Et leekend wèl en mööriejaan. Èn zen kiel waz noch cheschêûrd ook, dadde al zen 
appels ter uit fiele. De boer kroop dêûr et chat in et èk, waare ze die lat ofcheaald adde 
èn die gong op Piet of. Maar die wachtende daar nied op; zööw ard as tie kon, gong 
die der vandêûr. 

Toe Kneelez morrek, da te boer op sein nie mêêr en lèttende, sprong die as te mieter 
van et farrekezok of èn liep as te wêêgaa naa den deik toe. Piet waz an et lèssie speule 
mi tie boer, maar Piet kon et en beetjie beeter as tien steiven ufter, ei wis best, oo of 
tie em kulle mos. Ei liet em nè söö lang in de ronte lööpe, to tie wêêr bei dat chat in 
et èk was, èn toe die daar êênmaal dêûr was, nau toe mos tie maar zien, da tie em 
kreech. 

Kneeles stong op ten deik op em te wachte. Ze liepe saame wèg èn ze bleeve nè söö 
lang op en dribbeldraffie lööpe, todde ze van moejecheit nie mêêr en konne. Toe 
gonge ze mekaar iz an staan te keike. Piet sa fan kop to teeje onder de modder èn zen 
kiel waz ook êêlegaar oopegeschêûrt. 

"Nau," zee Kneeles, "jau moeder zèl ook èffe ongerèddert weeze, as se ziet oo ov 
jei je goet fertrampenêêrt èt. Je êêle kiel iz naa den bleek." 
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"Nau, maar jeij zèl ook best te duuvel vöör je nuuwejaar kreige," zee Piet, "mo je 
maar iz naa je eige broek keike, diej iz ook êêlemaal verrinnewêêrt." 

Kneeles keek naa zen broek. "Jo, ek sie niks," see die. 
"Nau, dan mo je maar iz an de achterkant foele." 
Kneeles foelde èn toe kreech tie en klêûr as fuur. De alleve achterkant fan zen broek 

ong der beij. Ei lieb bekant êêlemaal in zen onderbroek. "Das toch schuuw ook," see 
Kneeles. "Oo kom tat nau?" 

"Jaa, da sèl wèl op tad èk gekomme weeze, dènk ek," see Piet, "maar ek è nog wèl en 
tauwchie in men zak, dan kènne me et taar wèl en beetjie mee toebinde." 

Onder an den deik, achter en paar bossies, è Piet toew êêrst sen eige en beetjie of
chewasse an de slööt èn toew èbbe ze mi tauwchies Kneelezen broek èn Pieten kiel en 
ippie dichchemaakt. Maar ze adde tog nog èrrech feul wèch fan segeunderskindere, 
toewe ze daar mee klaar wazze. "Nau bènne me onze appelz ook noch kweit," see Piet, 
toewe ze onderwèg wazze naaw uis. 

"Verrèk jo," zee Kneeles, "daz waar ook, "ek è te meine nog, laane me ze nau maar 
gauw opeete." 

Toewe ze ze opadde, wazze ze temèt al wêêr in de stat. 
Èrrege lol adde ze nie mêêr, nauwe ze zöö dich beij uis kwamme. 'Ze liepe maar 

stillechiez dêûr, nèt ovve ze gêên tien konne tèlle, zonder wat teuge mekaar te zègge. 
Piet was et êêrste tuis; die woonden in et Parredeis. Toe gong Kneelez ook maar 

naaw uis toe. 
Oo ov et fèdder ofchelööpe is, taar zèl ek maar nie te veul van zègge, da kè je wèl 

zöön beetjie op ie vingerz uitreekene. Piet kreeg en rippelemènt, daar die zen buik 
fol van at, èn Kneeles chong maar èrrech froeg naa bèt tien aavent, want ei kon nied 
al te bèst mêêr zitte, toe zen vaader mit em ofchereekend at. 
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