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VOORBERICHT.

Voor de kennis van den Drentschen woordenschat bestonden,
behalve eenige literatuur , woordenlijsten van Mr. J. PAN Ds. A. L.
LESTURGEON en H. MOLEMA. Wat door dezen werd gedaan , wordt
,

thans , geschift verzameld en veel vermeerderd , opnieuw uitgegeven.
Opzettelijk zijn weggelaten de Nederlandsche woorden en uitdru kkingen ,

die in Drente gebruikelijk zijn , ook omdat , afgezien van de onuitvoerbaarheid , de omvang van het boek dan te groot , d. w. z. de prijs te
hoog zou worden. Alleen woorden en zegswijzen , welke in klank of
beteekenis van de algemeene taal afwijken of daarin ontbreken, zijn
opgenomen , zoo vele mogelijk. Hoewel dus in dit opzicht naar betrekkelijke volledigheid is gestreefd , springt toch op iedere bladzijde de
onvolkomenheid en inconsequentie in het oog. Ter verdediging diene,

dat ik me zoo letterlijk mogelijk aan de schrif telijk verstrekte inlichtingen wenschte te houden. Wat intusschen blijkt vergeten te zijn ,
alsmede wat ik ter etymologische verklaring der behandelde woorden
kan bijbrengen , zal in de laatste afl. worden medegedeeld. Omdat

het Drentsch — weliswaar de taal mijner moeder — niet mijn
moedertaal i s geweest , zoo min als van de bovengenoemde verzamelaars ,
daarom heb ik mij onophoudelijk laten inlichten door welwillende
deskundigen , waaronder a fzonderlij k moet worden genoemd de heer
G. BROEKHUIZEN lid der Prov. Staten van Drente, die te mijnen
,

dienste een belangrijke bijdrage voor het dialect van Koekange heeft
samengesteld.
De namen der medewerkers , ook van de latere , en die der inteekenaren zullen aan het geheel worden toegevoegd. Wat mij zelven
betref t , het is mid order de bewerking telkens een genot geweest te
zien , hoe tal van algemeene taalverschijnselen binnen de grenzen van
een klein taalgebied kunnen worden waargenomen , omgekeerd hoe een
betrekkelijk beperkt terrein van taalvorming en vervorming een beeld
kan geven van de wording der groote talen ; hoe de overeenstemming
hier met het West- , daar met het Oostfriesch , of met het Groningsch
en vooral met ander Saksisch of soms met verouderd Nederlandsch ,
Licht werpt op de beschavingsgeschiedenis der bevolking , want ik
beschouw niet enkel de woorden als woorden , maar ook als dragers
van voorstellingen en . begrippen. Ik was en ben te dezen aanzien van
meening , dat men in Drente , eerst bijna ontoegankelijk , later opzettelijkk
buitengesloten , lang op zichzelf aangewezen , duidelijker loop en lot
zijner oudere en nieuwere woorden en denkbeelden , zeden en gebruiken
kan nasporen dan in menig ander deel van ons vaderland.
GRONINGEN , 2 Oct. 1906.

Dr. J. BERGSMA.

.A. •
a eerste letter van 't alphabet. Een oorspronkelijke a,
die in 't Nederlandsch e is geworden, is in Drente bewaard
gebleven in : nak, nakke, naast nek (N.-0.) ; trachter of traachter,
naast trechter (Borger) ; wapse, ook wops (Dalen, Emmen), vesper
(Borger), weep (Gasselternijveen); arft, scharp, stark, vary', mark,
zwarm. (Ook is de oorspr. e, die in 't Nederlandsch a is geworden, gebleven, uitgesproken als ēē of ee : geern(e), weerd,
h eerd, veerze, scheer', lanteern, eerappel of erpel).
Eon niet oorspronkelijke a, Nederlandsch e, komt voor
in : paren (A-leppel, De Wijk, Zuidwolde, Ruinerwold, Ruinen,
Holl. veld, Hoogeveen, Drijber, Wijster, Hijken, ook te Weierswold) naast pēren of peren; maal (Meppel, De Wijk, Ruinerwold, Ruinen, Hoogeveen, Holl. Veld, Wijster, Elp, Beilen, Hijken, ook te Schoonebeek, verouderd te Dalen), elders mēl of
meel; gasp, gaspe of (b.v. Coevorden, Dalen, Zweeloo, Emmen)
gaspe l( g e s p); zvarke n, targen, argens, barm, bark, dartig,
harbarg, bedarf, lucifars (ook lucifers), karsen, vars (d. i. versch),
kaspel, kastied (-- kerspel, kersttijd), in welke vijf laatste woorden de r voor de s in de uitspraak wegvalt. Evenals tasch
te Gieterveen tast heet, zoo heet vars to Hooghalen vast en
karsen algemeen kasten, kosten.
In plaats van de a in een onbetoonde lettergreep komt
gewoonlij k e; femilie; kenaol of knaol; keniel, /coned of keneil;
pepier of pampier; ketrol, belans, tebak, kepot, ketoon, begage of begaoge, petries, lewaai, kestanje, ketier (kwartier), kesaozie (catechisatie). Omgekeerd door volksafleiding : janever voor jenever.
Anormeliek (Dwingeloo) = enorm, staat mogelijk onder invloed
van abnorm(aal) : vgl. Dr. Yolksalm. 1904, bl . 175.
De onvolkomen a wordt dikwijls gerekt, maar niet overal
on altijd in dezelfde mate of dezelfde gevallen. Te Coevorden
bestaat geen rekking, to Schoonebeek alleen voor ns on nz,
waarbij dan n wegvalt en de a wordt genasaleerd ; to Dalen
ook voor nk en in enkele woorden b.v. ldmp, dchter. Te Zweeloo spreekt men nog land on damp, maar anders is 't daar,
DR. J. BERGSMA, Drentsch Woordenboek.
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evenals te Oosterhesselen, ook reeds dikwijls d voor nt, nd
en mp. Regelmatig neemt naar het Noorden en Westen de
rekking toe. Als algemeenen regel kan men voor 't Drentsch
stellen: a wordt gerekt voor ns, 92z, nt, nd, mp, nk, rk, (cht,
rm). Benoorden Odoorn komt ook rekking voor bij st, lt, lf,
sch, eindelijk zelfs bij 1, n, g, s, in aansluiting bij de aangrenzende dial ecten van Groningen, waar ten slotte de onvolk.
klank eig. alleen voor toonloos uitgesproken medekl. blijft
bewaard. Te Roswinkel bestaat --- als in Westerwolde —
weinig rekking.
Hierbij enkele opmerkingen.
Een rekking, die verder noordelijk regel wordt, komt sporadisch reeds eerder voor.
Door wisselwerking, ausgleichung, vindt men soms gerekte a,
waar men de korte zou verwachten, b.v. uit Jan naast Jaantien (door nt) komen zoowel Joan als Jantien; uit krabben naast
krābde (door wegvalling van een e) ontstaan krābden en krabde.
Oorspronkelijke a rekt eerder dan onoorspronkelijke ; men
vindt b.v. zwārt en hard naast hart.
Weinig gebruikelijke woorden behouden langer den korten
klank, b.v. tante ('t gewone woord is meuē, meuje, muuj, mui),
last, mast naast kāst, vāst.
Aan 't eind van een woord gaat ng over in nk; vandaar 'n
lange man en de man is laank, en zoo gang(e) (concreet) naast
gaank (abstr.) en altijd bang, eigenlijk bang'.
Bij assimilatie blijft de rekking: panne (pan) maar tānne
tand, zahn (Meppel).
Door invloed van de school spreekt het 1ongere geslacht de
a minder gerekt uit dan de ouderen.
In plaats van lam (Roden, Peize, Eelde, Gasselternijveen,
Coevorden, Meppel) is algemeen laom in gebruik in plaats
van kam algemeen kaom, hoewel minder ver naar 't Noorden.
Ter verklaring dezer vormen wete men, dat lam en k tm oorspronkelijk een b achter zich hadden, dat de a rekte voor mb,
zooals voor mp, waardoor na de assimilatie de woorden luidden laam en kaam (nog te Emmen, le Exl.mond, Oosterhesselen, Zuidwolde), welke ā in ao overging, zooals lamp eerst
laamp en daarna b.v. te Oosterhesselen laomp is geworden,
zooals uit karte eerst kaart en daarna kaort (of eigenlijk kaot)
is voortgekomen, zooals kaor (b.v. wupkaor, kruikaor) zich naast
en uit kar (b.v. nog hondekar) heeft ontwikkeld en kaornen uit
karnen. Naast dak bestaat daok, uit daak. zooals het nog in
Westerwolde (ook in Limburg) heet. In de daok hebt veul te
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lien is daok meervoud, en dit meervoud is ook enkelvoud geworden, b.v. een nei daok op 't hoes leggen, in de beteekenis van
rieten of strooien dak, terwijl dit riet of stroo zeif da/c wordt
genoemd. (Vgl. in Westelijk Overijsel doo/c).
De volkomen en gerekte a, die oorspronkelijk lang was
of al zeer vroeg lang was geworden, is overgegaan in ao, in
't Noord-Oosten b^na oo. Aldus zonder uitzondering : aovend,

daod, gaon, maon, maond, blaozen, slaopen, laoten, graof, daor, jaor,
haor, nao, naod, schaop, maol, waogen (werkw.), staol (ijzer), straot,
praoten, plaogen, waofel, klaor, roggeaor, gaoren (zelfst.nw.), gaogel
(tandvleesch), enz. Hierbij ook de plaatsnamen Daolen en Haolen.
Opm. De vormen laeten, slaepen, zweer (-- zwaar), die in geschriften van Van Schaick (Dwingeloo) worden gevonden, zijn
onjuist.
Van daodeWc is gevormd dolkies, ook daokies ; van daarmede
vgl. in 't Nederlandsch meteen uit metdien komt dommee,
dommet; waarnaast ook dommies onder invloed van 't vorige
woord, dat dezelfde beteekenis heeft, en tamee, tammegies (Coevorden), dat van anderen oorsprong is maar op het vorige
woord wellicht invloed heeft gehad. Emmen by. heeft damet.
De volkomen en gerekte a, die oorspronkelijk kort was,
en kort is gebleven, klinkt nog a in 't Z.-0. en midden van
Drente, maar is naar 't Noorden in ao overgegaan, eerst nog
met overwegenden a-klank, dan heldere ao, verder naar den
Groningschen kant doffe ao of (Gasselte, Zuidlaren) oo. Valtermond, Exloo, Borger, Schoonloo, Elp, liggen hier aan den
noordelijken rand van het a-gebied, Roswinkel ligt er buiten,
Hoog- en Laag-Halen hebben a, Witten en De Haar steeds ao.
In genoemde grensplaatsen en alle zuidelijker gelegen dorpen spreekt men : zwaan, haan, kraag, maag, maagd en raaf
(voor zoover men deze beide woorden gebruikt), halen, gaten,
gapen . (N.Dr. gappen en gaopen), apen, taken (zelfst.nw.), kraken,
manen (werkw.), zaak, gaas, raam, kakelen, ratel, bladen, knagen
en, met uitsluiting van Schoonloo : water, wagen, jagen, dagen,
haas, laden, hagel, plaat, graven, aker, gl azen, kamer, schamen,
maken, paar, laat.
Borger heeft ao in dalen, malen, betalen, nakend (d.i. naakt),
lade ; Valtermond in manen (van een paard), /cater, staal (mon.
ster) ; Elp in akelig (uitgespr. aokelk).
Verder wankelen in de grensstreek kamer, schade, gaar, baan,
vaak, stapel, baker (waarvoor Hooghalen, Dalen, baakster, Borger baokster, Gieterveen, Donderen baokerske), baden (in plaats
1*
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van het gewone baaien vindt men baoien te Valte, Valtermond,
Borger, Odoorn, Exloo).
Uit historische gegevens blijkt, dat de grens vroeger veel
noordelijker lag : vader en taal komen maar alleen meer voor
te Coevorden, De Wijk, Ruinerwold, Hoogeveen en Beilen; het
eerste bovendien nog te Dalen en Halen.
Naar den westkant gaat de a over in ē, de Ruinerwoldsche
a is al niet zuiver meer en leidt het veranderingsproces in,
te Ruinen en Meppel zegt men ae, te Havelte, Wapserveen,
Wapse, Diever, Dwingeloo en Smilde ae of ē.
Terwijl dus de lange a overal ao is geworden, vertoont de
korte yolk. of gerekte a zich op drie wijzen en zegt men
dus in het
W.
N.
Z.-0.
jaogt met de(n)
jgt,
Hij jaagt,
wēgen, waogen.
wagen (waag),
vaort deur het
Het schip vaart, vērt,
waoter van de vaort. Men slaopt
wēter,
water,
kēmer, kaomer en legt iets in de taovelin de kamer,
la, lē, lao, enz.
Opmerkelijk is het, dat de a in haak, raar, schaaf, zamen,
baal, in sommige streken als een lange en in andere als een
korte is behandeld.
In plaats van kakelen komt niet alleen in 't W. kēkelen voor,
maar ook in 't N. en 0. kēkelen (= druk praten van vrouwen);
in plaats van waterer (= drenken van vee), niet alleen wēteren,
maar in de a -streek ook we'teren, Koev. wettern (= mesten).
Te Zuideropgaande, gem. Hoogeveen, bestaan wēteren en wēteren
beide, Havelte heeft wētern. Deze verandering moet niet met
de vorige verward worden. Het komt bij veel woorden voor,
dat meestal 't gevolg van i- umlaut uit onv. a, en
en yolk. ā of ao zijn ontstaan e, ē en at. Ik zal enkele voorbeel den noemen.
Helster (Eelde, Peize, Havelte), gres (Balinge, Elp, Beilen,
Hooghalen, Borger, Valte, Emmen, Sleen, Zweeloo, Oosterhessels, Dalen) of gros (Meppel, Ruinen, Zuidwolde, Hoogeveen,
Holl. Veld, Schoonoord), jes (Dalen, Emmen, Valte), schenzen
(An loo, Borger) of schensken (Emmen, Norg), kettien (Balinge),
edder (Dalen, Zweeloo, Emmen, Valte, Balinge, Beilen, Hooghalen), zelve, vremd of vromd, ledder, messels (hiervoor te Ruinen,
Holl. Veld bleekens), del (Zuidwolde) en pokdellig, lenteren (Zuidwolde), penden (verouderd), krenge (Dwingeloo, Havelte, Smilde)
of krang(e) (Hooghalen, Hoogeveen, Ruinen, Meppel), antesten
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(Z.W.) met de beteekenis van halster, gras, jas, takkenbossen,
katje, adder, salie, vreemd, ladder, mazelen, gat, pokdalig,
lanterluien, beboeten, verkeerd, aantasten. Verder : geev', heeg',
leeg, smelen (Dalen, enz.), smelik (Ruinen, Ruinerwold, Meppel,
Hoogeveen), keez', Kremer, zwevel, scheper, speken (Norg, Vries,
Smilde, Ruinen) of spieken (Havelte, Dalen, Emmen, Oosterhesselen, Borger) of spaoken (Armen), Iiering, geehonger, dele vallen
(Z.Dr. dale), verdwēln (Steen, Dalen, Valte, Hoogeveen, Havelte)
en verdwoln (Emmen, Oosterhesselen) alsmede verdwaelen
(Meppel) en verdwaolen (Borger), scheer' ; mejen, zejen, drejen,
Krejen (met onvolk. e in 't N., met yolk. e naar 't Z. of met
aai aan de Groningsche grenzen), hi gēt en stet met de beteekenis van gaaf, haag, laag, smalen, smadelijk, kaas, kramer,
zwavel, schaapherder, spaken, haring, geeuwhonger (volksafleiding : e uit a), naar beneden, verdwalen, schaar, maaien,
enz., hij gaat en staat. En ten slotte: schoper (Ruinen, Hoogeveen, Zuideropgaande, Holl. Veld) en in de zelfde streek Oaltien
en Kloassien naast scheper, Aoltien en Klaossien, toafeltiesaovend
(Coevorden), oudejaarsavond, roaken (Dwingeloo), raken, roakelen,
rakelen, voaren (Zweeloo, Oosterhesselen, Dalen, Em m en, Valte,
enz.), varen, roatelen, bloakeren, bldokerig, noadzak, verdwoalen,
brommel (met o uit oa verkort).

A, Ao
naam van verschillende stroompjes.
aai. Zie ei. Voor de uitspraak van den klank aai zie e..
aaide (Eelde, Peize, Roden, NO. veenkol.)
egge; eeg, eege
(meer gebruikelijk te Eelde, Peize, Roden; verder Norg,
Smilde, Ruinerwold, Noord-, Midden- en Oost -Dr.); of eegde
en eegt (Vries, Norgervaart, Havelte, Ruinen, Hoogeveen,
Alteveer, Elp, Halen, Zuidenveld) ; heegde (Holl. Veld) ; cede
(Diever, Dwingeloo, Lhee); eg (Witten). Zie eeg.
aaien
vleien : aai m4 nu neet (Borger).
aait, alt (alg.)
altijd, aaltiding (Eext), altidink (Dalen),
altiten (Hoogeveen), aaltiten (Eelde), aaik (Zweeloo) : aait
en eeuwig (Eelde). Zie arf.
aal, aalt (Schoonebeek, Exloermond, Valte, Eelde), eel, eelt
(Zweeloo, Emmen, Halen, Dalen, Weerdinge, Zuidwolde) —
mestwater, gier (Halen, Smilde), jir(re) (G.nijveen), ier (Gnu
ieren ier over 't land bren--ven,AExt);warvn
gen (Eext). eelgat
mestgat.
Aalden
gehucht in de gem. Zweeloo. In Aalden Is niks te

halen As wat klompen en wat klossen En wat magere ossen.
aalmeer
merrie van twijfelachtig geslacht, veelal onvrucht-

baar (veroud.), Dalen en omstr. nog aalbeer, Zuidwolde
ralmeer(e).
aans --- anders, b.v. wat aans ? Doe j 't dan aans ! (Alg.) aan
andersom, om andere redenen: as ik aans ees in
sum
joe (Borger).
Assen kom, kom ik ook
ander : d'een druppel likt op d'aar.
aar
gehucht in de gem.. Vries.
Aart (Ter), Traort
een ferme klap ; voor de weglating der h zie h;
abedoedas
ook labbedoedas en labberdoedas. Te Eelde ook lummel:
een abedoedas van 'n kerel, te Borger domme kerel. Het
vrouw. er van is dan hapschottel: een h. van 'n meid (Borger).
absluut, apsluut, (Hooghalen), opsluut, obsluut (Smilde), ab
volstrekt, dadelijk.
sloet (Sleen), apsoluut (Annen)
acht ; achte, N. Dr. āchte
achtste, Borger,
a(a)cht(e)
Annerv. enz. āchtste. Dit ook elders als noemer van een
breuk. achtste deel, halfvorrel. achtendeel (Z.W. Dr.)
-

-

-

—

een vierde botervaatje.
achter, b.v, wat achter 't linnen hebben,
achter, aachter
geld hebben; neet zuver achter 't vessien, een kwaad geweten
hebbende ; achter menaer (Koekange), achter elkander ;
achterummekiken omzien, hi hef s achter d'elboog, 14 lop achter
de wichter an of hi lop de wichter achteran (Assen) ; hej holt wat
achterbaks (Roden), zegt niet alles. Van achter kik ie de ko
in 't gat, als het l e laat is, ziet men de zaken in. In
plaats van achterste dikwijls ach(t)ste: achste pooten (Dalen) _
achterpooten, āchtste veur (Halen), achterste voor ; 't veurste
Erm & 't achste Erm, de beide gedeelten van Erm ; aachse
laand (Borger), de verst afgelegen landerijen.
stuk brandhout achter tegen de
achterannegien (Koekange)
staande haardplaat.
achterbin (Eelde, Peize, Donderen), āchterbint (Roden); acbter
reep(e), riep, reip (Donderen, Vries, Beilen, Halen, Wijster,
Elp, Lhee, Dwingeloo, Diever, Balloo, Gasselte, G.nijveen, Exloo,
Valte, Sleen, Emmen, Borger, Zweeloo, Dalen, Schoonebeek,
Zuidlaren); achterlin(Zuidwolde), achterlinde (Ruinen, R.wold,
Havelte) — touw, waarmee van achteren de weesboom wordt
bevestigd. Het touw aan den voorkant heet veurbin(t) of
-

-

-

reep(e), riep, reip, bin(de).
achterste helft der deel, schuur.
achterdeel
een gevoelige slag achteruit ; een a. geven
achterhands
-

-

-

houten sluiting, hekwerk achter aan den wagen
tusschen de ladders, achterschot; achterrik (Eelde), waegen-

achterhek,
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hek (Dwingeloo). F ig. /4 krig 't achterhek, de verkeering
met het meisie wordt hem opgezegd (Anderen, Borger).
Ook hij krijgt een blauwtje. (Zie D. V. 1839, bl. 206).
achterholt evenaar aan den wagen (Eelde, Balinge, G,nijveen),
achtertouw (Rolde), eemter (Uffelte), eventer (M.-Dr.), Exloo,
Erm : voor 1 paard knuppel, voor 2 p. evender. Zie achtertouw.
achterkeer (Vries, Donderen, Sleen, Schoonebeek) -- onderstel
tusschen de schamels = zwaluwstaart; gestrampeld stuk
hout, dat het achterstel van een wagen door middel van
de laankwēgen, de hond en de bluktonge met het voorstel
verbindt. As ze mit de lusse waegen naor 't laand veuren, zat
de olde man altied op 't achterkeer, mit de eene haand an d
waegenronge, mit de aandere an zien baordbrāndertien (Koe
kange).
aehtern
in 't a. wezen, ten achter zijn.
achterneers met ēē of ēē (Eelde, Donderen, Peize, Roden,
Vries, Ide, Borger, Lhee, Dalen, Schoonebeek, Ruinen).
achtereers (Ruinerwold, Hoogeveen, ook op de Veluwe),
achterrads (Donderen) ruggelings, averechts, b.v. de
waogen mout a. oet de schuur; het kal f ligt a. (in de koe) ;
h^ kwam te pas as 'n jaagse kat, die achterneers van de ledder

-

ofrolt (Eelde).

achternuus (Koekange)

in 't achterhuis : 'k heb overal nao
de jongen zocht, veurnuus, achternuus, buutnuus. (Koekange).
achterrad
achter elkander, opvolgelijk (D. V. 1839).
achterrads
zie achterneers.
achterreep (e)
zie achterbin.

achterrik -- zie achterhek.
achtersteek
lett. een kleermakersterm ; met 'n a. neien (fig.),
zijn meening niet ronduit zeggen, en slag om d' aarm hollen.

achtertouw (Rolde) een groote en twee kleine knuppels,
waaraan de paarden voor den wagen worden bevestigd.
Zie aehterholt.
achteruut
achterkamer, achterhuis, schuur.
adammen
zwaar werken.
adder (Dwingeloo, Hoogeveen, Gasselte, Borger, Noordenveld,
Beilen, Zweeloo), edder (Halen, Sleen, Valte, Emmen) —
adder. Samenst. adderloof (Assen, Borger); edderloof (Beilen,
Emmen); eddersloof (Zweeloo), edderbiad, edderblā (Dalen),
adderblad (Dwingeloo), slangenbrood (Ruinen, R.wold) varen.
Een adderlooven kussen (Assen)
een kussen van varen;
edderbeet; eddereulie (Exloo)
wordt verkregen door
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een levende adder in een flesch met olie te zetten om als
geneesmiddel in te nemen bij verstuiking of verrekking.
aderlaten (D. V. 1845), aoderlaoten (Schooneaderslaon
beek, Borger, Noordenveld), laoten
buitengewoon: afg. mooi (a]g.)
afgestamd
aflaat, ofloat (Dalen, Annerv.); oetlaot, uutlaot (Zuidwolde,
Ruinen, Hoogev., Beilen); kubbing (Emmen); of kubbing (Dalen, Gieten, Weerdinge, Witten); oetkubbing (Noordenveld);
achterkubbing (Erm) afdak, ruimte daaronder, bergplaatsje voor turf.
tandeloos (D. V. 1850). Gewoonlijk aftandig,
afstandig
oftānd (Gasselte) ; oftand (Gieterveen) : 't schaap is oftānd.
Een oftandig schaap is een schaap, dat het tandenwisselen
gedaan heeft; van taand (Exloo). In de eerst opgegeven
bet. ook van taand: dat wicht is van taand (Witten). Af in
andere samenstellingen bij of.
gij. Zie i.
ai, ei, eei, ij, ii i j
als le. Ai, aj, dat doot bin'k kwaod (N.-Dr.). Zie as.
ai
,

aiber(t), eiber(t) (Eelde, Peize, Vries, Donderen, Roden, Annerveen, Zuidlaren, Valtermond) ooievaar; uibert (Annen,
Gieterveen, Gnijveen); luibert (geheel Midden- en Z0.-Dr.);
heileuver, eileuver, eiliiver, eileuvel (Ruinen, Hoogeveen,
Zuidwolde, Havelte, Meppel) ; stork (Ruinen, Ruinerwold,
Dwingeloo, Lhee, Diever, Vledder en omstr., Schoonebeek,
Coevorden) ; ooievaar (Assen, maar uibertsnust). Zie eibert
en Driem. Bl. I, 123.
akelk (Exloo, Valtermond, Dalen, Zuidwolde, enz.) : aokelk
akelig.
(N-Dr.); ēkelig (W.-Dr.)
gelegenheid.
akkaozie
kleinigheid; hiervan akkefietjen kleinigheden
akkefietje
—

—

afdoen.

stuk bouwland in den esch. Wij wassen te hoop op
akker
den boekweitenakker. Eenige bij elkaar liggende akkers hebben nog een algemeenen naam: broodakker, stobakker, dobakker, braomakker, Žsakker, kruusakker, enz. (Eelde, Borger ; zoo
ook elders). Oudt. ook van anderen grond gezegd ; Dr.
Landr.: soo emant eens anderen akker afplagget, die breekt 50
goldgulden.
akse (Dwingeloo, Schoonebeek, Emmen, Weerdinge, Eext, Roden); aksebiel (G.nijveen); haksbiel (Exloo); hakselbiel (Eelde,
biji met lange steel, integenBorger, Zweeloo, Halen)
kopeTe
Zuidwolde is akse
stelling met de handbiel.
ren handketel.

9
akster (Meppel, Havelte, Diever, Dwingeloo, Lhee, Ruinen,
R.wold, Zuidwolde, Hoogev., Kerkenbov., Tiendev., Borger,
Valtermond, Z.- en 0. -Dr.) ; aokster, NO. ook okster (Roden,
Norg, Peize, Eelde, Donderen, Vries, Assen, Anloo, Zuidlaren,
Gasselte, Gieterveen, Annerveen) ; aakster (Coevorden) ; ekster
(Beilen, Halen, Koekange) : dee 'n aokster oetstuurt, krig 'n bonte
veugel thoes (wēr); akstertien (Zuidenveld), fig.: een kwaod a.,
een vrouw, die veel babbelt. schreeuwakster (Ruinen);
schreeuwaokster (Eelde, Zuidlaren, Donderen); schreiwaok
ster (Ann. kan.) ; schrieuwakster (Zweeloo, Borger) ; schreeuw
ekster (Halen); schroouwakster (Dwingeloo); kritaokster
(Eelde, Bunne) meerkol, Vlaamsche gaai; fig. (Exloo,
Dalen) vrouw, die veel luid babbelt.
al, āl alles, al, wel. Aal holt is gien timmerholt. Die 't aal
hebben wilt, valt 't lid op de neuz (Borger); al langer at mer (Borger) --- hoe langer hoe meer. al vot, al weg, ook alleen
āl al maar door; al waor wel waar; allewaorens,
allerweggens overal; al ees, allee(n)s, allie(n)s gelijk,
geheel eens, kreggelik : 't is m4 krek allees; alleens ho ze dot
(Z.W. -Dr.), alleens wat hi zee, onverschillig hoe ze doen, wat
hij zei; alschoon dat (Z.W.-Dr. ), ofschoon; alle gliek; te
Ruinen: ja, ja, alle glieke zeg Roolefien, naar een daar bekende
-

-

kasteleinsvrouw, die de uitdrukking veel gebruikt ; alien
te zamen : gen dag alle gliek! (Diever, Lhee, Dwingeloo, Hoo-

gersmilde) goeden dag samen! dag allemaol, dag te hoop

(Zweeloo), aal goon dag (Borger), gendagsaom (Noordenv.),

dagsam (Hooghalen); almeugend, almeugens(ch), allermeugenst(en) almachtig, in hooge mate (Hoogeveen, Rolde;
Dalen), almeugend mooi weer (Zweeloo), 'n almeugens best
wief, 'n almachtig best mēnse (Ruinen), deur 't allermeugenst
loopen ( Dwingeloo), allemeugend, wel allemeugend (Koekange);
allerhilgen --- Allerheiligen ; „Allerhilleng wordt de schaop teld"
om daarnaar 't loon van den scheper te bepalen; aleer —
vroeger; allerbaldaodigst, allerboddaodigst, allerduvelst,
alderstapelst buitengewoon allegaartien of met ao, ae
mengelmoes; allerdeegs, alderdeegs
inderdaad, in alien
gevalle, zelfs. Andere verbindingen: ālmangs, aalsmangs,
alsmangs, asmangs (Borger, Gieten, Valte, Gasselte); ans
mangs (Halen); smanks (Rolde); smangs (Emmen, Weerdinge,
Sleen, Dalen, Zweeloo, N.-Dordrecht, Smilde, Vries, Donderen) ; manks (Hoogeveen), mangs (Coevorden ; zie aldaar) smaanks, aalsmongs somtijds, dikwijls; ālmans alle)
mans, ieders: Op aalmans pad gruit geen gras (Eelde, Peize;
-
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van vrouwen, die kinderloos blijven; ālmaol, āmaol, alle
maole altemaal : 't was aalmoal waogenholt, dat er oet zoo'n
boom volt; ālsmets, altmet, ansnlets, antmet, asmets, essmets,
atmets, atmet, altemet, astmit, antmit, atmit, apmit, altmit, asmit, ansmits (op -ets in N.-en M.-Dr. ; -et hier en daar
(Dalen, Halen, Havelte); -it in 't ZW., -its in 't NO.; te Zuidlaren, te Zweeloo in onbruik) soms, altemet, zelfs; b.v. h^
-

komp hier asmets wel ies langers (Assen), h/W kan asmets zoo
altijd, ongetwijfeld, tenminraor praoten (Balinge); āltied
komp āltied, ik blieve aaltied twei dēgen (Smilde)
ste, b.v.
zie aait; allernao ho = al naar : allernao ho hum de tid 't toelat (N.-Dr.) ; of 'k hen 't waark gao wee'k niet, 't is aldernao ho 't
wer is (Borger), allewel alhoewel (N.-Dr.); maar: . . .
allewel z'Y en Barteld verstonden elkānder niet (Borger), Emmen
hoewal. Al in de bet. van als : Al is 't mooi weer, dan kom
ik, komt alleen in N.-Dr. voor onder invloed van 't Groningsch.
albandig -- heel gauw (Halen), geweldig : hi hef hum albandig
slaogen (Weerdinge), albandig vechten (Beilen); al te druk (G.nijveen) en dan ook genoemd al te bandig, te Diever helban
dig, te Roden voelbandig (zie aldaar); te Vledder elbandig —
-

druk, woelig.

aalbes ; alber
a(a)lbeer, alber, my. albēren, alberen
bezen (Koekange), albertbezen (Hoogeveen, Kerkenbov.);
albertiesbezen (Zuidwolde) ; albersche bezen (R.wold); alder
zwarte aalbezen (Ruinen); zwa(r)te bezen (Dwingeloo)
aalbessenstruik
(Koekange).
alberbezenbosch
bessen.
alderein (Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen), lodderein en lotte
rein (gewoonlijk); lotterein, lotterēn, lutterein eau de
reine, eau de Cologne, aole klonje. Samenst. loddereindeusie(n).
booze geest, voorloop, spook,
alf (Dr. Moz. I, 35; Hoogeveen)
duivel. Met half , zooals t. a. p. staat, heeft het echter niet
-

-

-

te maken. Zie Driem. Bl. I, 122.
geheel, b.v. de alinge erffenisse (Veroud).
aling
alla, allee, allo vooruit.
alleenig.
alleen. Hiervan allennig
allen(t)
horloge.
allozie, hallozie (Sleen)
alsem. Knoppen van āls (Holl -Veld, Exloo, Smilde,
a(a)ls
—

Balloo, Assen): bitter as āls.

alteraotie (Borger, Meppel), alternaotie (Roden), alleraotie (Haontsteltenis, toestand van
len), veralteraozie (R.wold)
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veraltereerd (Borger, enz.), verallereierd (Eelde) zijn. In d' alt.
leup hi de taofel om (Borger).
toch (Dwingeloo).
altwisse
term bij een jongensspel („streekam (Zweeloo), an (Ruinen)
gooien"), an ban, zet m4 an (Sleen).
ontbijten, morgeneten; ontbijt : ambiten eten
't ontambiten
bijt gebruiken (Norg, Vries, Zeijen, Donderen); abiten (Anderen), anbiten (zie i.v.). Te Gieten en elders komt het in
onbruik : morgenbrood, morgeneten (Zweeloo); brukkies
(Dwingeloo) ; vroostuk (Eext); boterham (NO.). In de gem.
Borger is ambiten een grasmaaiers ontbijt, bestaande uit
een eierkoek. Meppel: ie mutten wat anbiten, wat voortmaken met eten, wat aneten (alg.).
alleen : maor 'k leuf, ze blieft ampart neet lang in dat
ampart
rumoerlik land.
āmper, āmperties
nauwelijks (alg.); āmper an, āmpran,
bijna, b.v. Ik kan 't āmper an bezetten, ik heb
amber an
er bijna den tijd niet voor.
āmpel en bried (Smilde, enz.)
ampel en breed.
aan. 't stiet m4 niet an; 'k heb 't an (de) tied; verdriet an
an
iets hebben; de kerk, karke is an; doe j' mit an?
doen an
(b.v. bij 't knikkerspelen te Dwingeloo). eerst, lest an = aan
de beurt. ik heb an hum verloren is o.a. hij is vermagerd. ik
bin er mee an (Z.W.), ik ben er mee op 't eind ;
spant
te hoop an (Borger) ofdoet an, brengen samen een
span voor den wagen.
woont an de huzen
te Hoogeveen. an een hen, aan ēēn stuk door : Dan zat 's aovonds
b oos te plakken an een hen. ik ben er net an (bezig, aan den
gang). 14 woont an boven d. i, te Bovensmilde. duurt er
wel op an. 14 duurt horn wel an : zie duren. dē jongen an !
kat an ! of kettien an ! (van een poes, die kwaad doet), hiy
kan horn an hij is sterker. amper an, bakker an, krap an,
net an
juisty
^ ^ (Dr. Moz. I, 45 ; Ruinen), stoef an, stag an,
krek an, op t rechte oogenblik, vlak an, pot an, stief an.
't NO. zegt aan, ook in de volgende samenstellingen.
anarbeiden, anwarken, aneten, enz.
voortgaan met. H^
is anarbeid (Roden, Borger)
hij kan niet verder gaan met
zijn werk; het is gedaan.
anbammen
zie bammen.
anbeeld (Dwingeloo, Ruinen); anbelt (Koekange, De Wijk);
ambolt (Norg, Ide, Balloo, Borger, Valtermond) ; anbolt (N0.Dr.) ; ambult (Eexloo, Sleen) aanbeeld.
anbieker (ZW.)
zware ijzeren mestvork, zeer geschikt om
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den stijfgetrapten stroo- en plaggenmest met de kiomp er
op los te buigen, an te bieken.
anbiten
zie atnbiten, 2° aanbijten : de visch wil niet anbiten (Koekange). 3 0 . op de afgesneden raten voortwerken.
anblessen (Dalen, Lhee, Donderen) boomen, die verkocht
zullen worden, merken door een klein gedeelte van den
bast te ontblooten en er een cijfer op te zetten, marken
(R.wold).
anbouwen
zie aneeren.
anbrengen
opvoeden, tot ontwikkeling brengen, het werk
op tijd afdoen : ze kunt dit beetien knusselen van daege ook wel
anbrengen, z2-ti'k zeggen (Koekange).
anbuien
de kleeren vlug aantrekken (N.-Dr.).
anbūten, anbuiten ('t laatste alleen in NO.), anbeuten
aanleggen (van vuur).
ander ('n)
elkander: groot met 'n ander = veel omgang
hebbende, zi helpt 'n ander (Dalen, Borger), m,ekaar (Beilen,
Westerbork, Hoogeveen, Ruinen, Dalen, Zweeloo), menare
(Meppel), menaander (Dwingeloo), 'n ka(a)nder (Gasselte, Sleen,
Emmen, Roden), 'n kaandri(n)k (Donderen, Eelde, Norg).

a(a)nderd

tweede (Alg.) : eerst, aandert, daart (Vries) ; eerst,
ainjerd, daarderd (Borger). Ook ander : anderdagsaovens
op
den avond van den volgenden dag ; op verkoopingen : eenmaol, andermaol, dardemaol.
gehucht in de gem. Anloo.
Anderen, gewoonlijk Aandern
De bewoners hebben den bijnaam Moeshappers of Moessten
-

gels.
anderlessens. Zie sanderlest.
aankruipen, strooken, streelen, kussen. doek m^
andoeken
maar ees an zegt de moeder tot het kind (N.- en NO.-Dr.,
kussen, ook in 0.-Dr.).
ook Dwingeloo). doeken
andoen aandoen. Ik zul der nooit van mien lēvend toe kunnen komen um n' aander an te doen, wat ie mvj anedaone hebt
(Koekange). Ik zag 'm mit de knoesters umme : het dee m4 an
(Koek.).
aanandreien (Norg, Donderen, Borger, Gieten, Koekange)
draaien ; als weversterm : het nieuwe web aan het oude
verbinden. Vgl. anlappen: Fig.: bedriegen: een loer andreien.
N.-Dr. ook andraaien, ansrnēren, anvriven = ten laste leggen.
antrippelen.
andribbeln
zich toeeigenen.
aneegen (zik)
aneeren (Ide, Roden); an(e)erden (Zuidlaren, Dalen, Ruinen,
Koekange, Diever); anēren (het meest gebruikelijk); anbou-
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aanaarden;
wen (Dwing.), anaorden en anvullen (Halen)
aardappelen, enz. met den handploeg schoonmaken en de
aarde tegen de stammen ophoopen.
aanfokken. Hiervan perd'an fokker ; Ruinen : peranfokken
de fokkerle.
angaon 10 beginnen : 't is horn angaon, hij is ziek geworden (b.v. in M ei). 2° aan 't avondmaal gaan (Dwingeloo,
Roden, Ide), an taovel gaon (Borger, enz.). 3° in orde komen:
't is op tien gulden angaon, anegaon. Verder razen ; aanloopen;
enz. ; het geet an (Z.-Dr . ) het lukt ; het vuurtien geet an.
hengel, haak; fig. 'n nei pier an d'angel don of d'angel
angel
op nieuw beproeven. Samenst. angelstok,
nog ees oetzetten
touw zonder dobber met een
hengeiroede ; zetangel
zetlin;
topangel hengel met groogrooten haak, Roden:
ten dobber of top, waarmee de visscher loopt; wupangel
^

—

kleine hengel, om kleine visch te vangen; loerangel
bedriegelijk, valsch mensch.
glans, gloed : angel op 't land, op een paard, een koe,
angel
kat, bunzing (in 't geheele N. en ZW.); een mooie a., een

goeie a.
angel : 'n gris angeltien, een wit haartie. Hi hef
angel
een angeltien van zin vaor (Witten, Borger). Zie Driem. Bl.
I, 124.

aanhalen : zW haelt, oos an, wij heur neet :
anhaelen (Koek.)
dan Dunne w wel ankomen; w hebt butendat anloop genog.
anhaelige meensen.
anhandeln
aankoopen (D. V. 1845).
1° schoonmaken, b.v. de paden in den tuin;
anhemmeln
zich ofhemmeln, de kamer opbemmeln; toch ook de deel,
de floere (Ruinen) anh. = anredderen. 2 °. (wederk.) voortmaken = zich ankeeren, zijn best doen, met eten (Witten),
om eenig voordeel te verkrijgen (Dalen).
verzamelen wat er bij 't hooiladen van
anherken (Koek.)
het verzamelde.
de oppers blijft liggen ; aniierksel
anheujen Als het hooi is gezweeld, omgeheuid en later uit
de zwelen, weerzems met een vork tot oppers is opgeschoven
(opsehoeven), wordt de staart met de rief anheuid,
naoheuid. Anheujen, naoheujen is ook het hooi bij eenrieven, dat bij 't opladen blijft liggen.
anheuren
aanhooren : h4 het alles anheurd.
anhissen aanhitsen, opstoken, vooral van honden. Ook
anzetten, aehterzetten : zet er oe hond achter. (Kock.).
anhold, antholt (D. V. 1847 )
aanhoud, vriendschap, steun,
—
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gezelschap. .H Y is zin anh. kwit
b.v. van iemand, die
zijn vrouw heeft verloren.
anholden, anhollen
volhouden ; toesteken. 1k waogde 't en
hult de mond an : rt! daor wupte de koeze hen! (Koek.)
anjaeger (Z. Dr.)
gedeelte van een oudArwetsch© brandspuit.
ankeerd (D. V. 1899, Dalen, Zweeloo, Borger, Halen), van
zich ankeeren ijverig bezig zijn : ankeerd wezen met iets.
Ook uitgeput, verlegen : 14 is neet gauw ankeerd (Vries) _
anloopen (Donderen).
ankeuvern (N.-Dr., Borger, Sleen, Zuidwolde) ; ankeuveln (Hoogeveen, Lhee, Ruinen) ; ankeutern (Gasselte) ; anknusseln (alg.)
langzaam vooruitgaan.
ankiek
aanzien, bekijks. 't hoes hef 'n mooie ankik; veul ankik
--

hebben.

anknuppen (Eelde, Assen, Holl. Veld, Meppel)
aanknoopen.
ankom, toekoni
aanstaande, toekomende, b.v. ankom Meitied
(alg.), toeken M. (Weerdinge).
ankomen !
uitnoodiging tot eten of koffiedrinken (vooral
N.-Dr.)

ankomer, ankomling, een ankomen jong
jongen van 14 tot
18 jaar, een veuge, slimme jongen (Zuidwolde).
ankrigen
afnemen. tó yolk ankrigen, neet laoten neugen ! (Alg.);
Gasselte, Eext, Zuidlaren ook anpakken !
aanhechten, Halen anlassehen. Bij 't
anlappen (N.-Dr.)
breien gaorn anlappen. Fig. koppelen : zin zuster hef horn er
anlapt; aanklagen : ik zal je er anlappen, Meppel, Smilde : ik
zal 't er oe anl. ; bedriegen (Dalen).
dorp in gelijknamige gemeente, waarbij
Anloo (uitspr. Aanlo)
het gehucht Annen. De bewoners van Annen hebben den
scheldnaam oelen.
zie ankeerd.
anloopen
anlotten (Beilen, Ruinen) ; anlotten (Valte, Annerveen) ; antrekken. vastlotten, zich vasttrekken (N., N.0) aanloten :
'k heb, of 'k bin anlot.
van land gezegd, ontginnen (N. Dr.) ; anmaeken
anmaoken
zich haasten : maek wat an.
(Z. Dr.)
aanmeten. Fig. een 'n nei buis anmeten, iemand
anmeten
gevoelig straffen, een d'boks opbinden.
aantijgen.
anmoden (Balinge), anmodden (Weerdinge)
enorm, groot. Zie bl. 1.
anormeliek (Dwingeloo)
anpaolen (Beilen, Borger, Dalen) aan een paal binden (b.v.
schapen) en op een grasveld laten weiden ; anbinden (Emmen),
aristeken, oetsteken (NO.)
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beenen maken. Ik pootte al daonig an, mer kwam
anpooten
ēvenwels 'n half uur te late (Koek.)
overhalen : hi hef m4 er toe anproot,
anproten, anpraoten
da 'k 't maor doen zul (Borger) ; aanhouden : hi kan aal weer
anproten, dat e zien zin krig (Borger).
aanraden. Hiervan : anraod of ofroad, dat scheelt
anraon
zoo veule (Koekange).
gehucht bij Assen.
Anreep (Uitspr. Aanriep en Aanreep)
anrecht, anricht 1° aanrechtbank ; rechtbank (Zuidlaren) ;
schoddelrek (Vries) ; 2° latwerk buitenshuis, soms een oud
wagenrad om melkvaten, enz. op te drogen, melkrik(ke) of
inelkenrik (Schoonebeek, Lhee, Ruinen, Beilen, Halen) ; pot
tenrik of potrik (N.-Dr., Gasselte, Borger).
anreeden
klaarmaken van wollen stoffen, schoeden, witstreepte
rokken, want (Dr. Moz. I, 12, Gasselte, N.-Dr.) ; ook anrieden
(Borger), anreen (Exloo), reeden (Zweeloo), reen (Emmen,
Sleen), rien (Schoonebeek).
anrekken = anlangen
aanreiken, aanlangen. (Alg.)
anreuren
aanroeren.
anscheid (Borger) ; inscheid (Ide) ; intree (Gieterveen). In verbinding met geven : anscheid en ofscheid geven. trakteeren
-

op ienever. Nieuwe dienstboden trakteeren in de herberg,
als ze komen, geven bij hun vertrek aan de oude afscheid.
Niet in Z.-Dr.

anscheuten (Borger)
dronken.
anslag
aanslag, omslag, bezigheid (D. V. 1840, 1847) ; alle
daegen anslag, bezoek (Koekange). met anslag = met gebruik van buurmans paard, altid anslag hebben, de moder hef
den heelen dag anslag. 2° overdrijving. Daor is d'anslag b^
(Ruinen) = dat is overdreven.
1° overdrijven : 14 slag (slat, slet) aorig an (Alg.)
Ook deurslaon ; 2° vermageren (R.wold) ; 3° beginnen te
groeien : de klaover slat an; 4° aanzetten : Wat is die kennemelkstonne dikke an eslaegen (Koekange).
a(a)nslaon, anslaogen
afkondigen, zuk laoten anslaogen, in
schrieven = onder de geboden komen.
anspannen
inspannen van paarden.
anspeulen
aansporen (Alg.)
anspreken
een zieke bezoeken of een kraamvrouw, kraom
anspreken
op kraamvisite gaan ; kraomschudden (Emmen).
anstaon
aanhouden. Wat stund die schooier an ! (Koek.)
anstarten
10 ankoppelen (van paarden) ; 2° aanslenteren,
Eelde anstengelen : daor komp
ook nog a. (Assen) ; dat

anslaon

-
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wif staart aaltied aachter d' kerel an (Borger)
loopt hem
na, gaat met hem mee. Maar ook : laot
wat a., vlugger loopen.
anstemmen
bepalen, afspreken ; b. v. een dag, bestemmen
(Dalen), ofspreken (Aig.).
ānster (Dalen, Wachtum, Sleen) ; enster (Gieterveen, Emmen) ;
uunster (Zweeloo, Borger, Eelde) ; elders eunster.
an(e)steuken (Borger, Gasselte, Buinen, Halen, Wijster, Dalen,
Dwin geloo, Ruinen) ; anstoken (N.-Dr.) dronken, kwaad
(Zuidwolde), ziek (van appels, aardappels). Voor dronken
ook an(e)scheuten (Dalen, Wachtum, Emmen, Hoogeveen,
Ruinen) ; doen (Valte, Valtermond) ; enz.
anstonds, astonds
aanstonds, straks.
anstik kenopsteken (Alg.) : stik ies an, jonges !
aanstuiven.
anstoeven
ansuppen, opsuppen (Schoonebeek, Halen, Weerdinge, Zweeloo);
opschuppen (Annerv. kan., Gasselte, Borger, Rolde, Vries.
Donderen, Dalen) aanhitsen, aanvuren bij een gevecht,
aanzetten tot spoed ; ook anhissen (alg.) ; opsteukeln (Vries) ;
aan , op en instupen (Eelde).
antam(mig) (Kerkenbovenveen). Zie met h.
antast (Weerdinge, Diever, Hoogeveen, Vries) ; toetast (vrij aig.),
geringe moeite. 't Is maor een antast, enz.
handtast (Assen)
aantasten, aanranden.
antesten (Z.W.-Dr.)
aantoonen. Ik zal 't oe anteunen ; hier steet
anteunen (alg.)
't zwart op wit (Koekange).
aanvangen (Ruinen, Rwold), voortmaken met
antien, antiēn
hij komt
komp er antien
paard en wagen (Dalen). Ook :
er aanrijden.
beschuldigen, aantijgen (Dr. Landr., Dalen) ;
antien, antijen
betien, betijen (Emmen, Sleen, enz.) ; anvriven (Borger), zie
andreien.
daor bedaard a.!
aanstappen : Wat komp
antreen, antree ēn
aantrekken. zik, hum antrekken, zich kleeden :
antrekken
14 is schier antrokken ; aanloten ; enz.
vet, vruchtbaar (Borger, Sleen, Zuidwolde, Ruinen),
anvallig
b.v. any. land, grond ; best willende tieren (Halen) ; vrijpostig,
indringend (Dwingeloo) ; onverhoeds aanvallend, oneerlijk,
b.v. een aanv. kerel; innemend, lief (Assen, Beilen, Ruinen).
vergen. Dat kan ik neet anvargen (N•- en W.-Dr.),
anvargen
anvargens wezen (M.-, Z.- en 0.-Dr.).
aanfokken, vetmaken (verouderd) ; anvoren, aan
anvoden
b.v.
een varken any. (Nu alg.).
voeren,
-

-

-
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opnieuw beginnen te vriezen. As olde leefde numHet
mer roest, zal 't wel op 't olde ies anvrezen (Koekange)
vrzcs at aordig an.

anvrezen

zie aneeren.
anvullen
had een anw. van de griep.
anwaaisel (Witten) lichte aanval :
anwēiing (Koekange) -- soort van uitslag.
passen op, zorgen voor : di e kan zin egge wel ananwaren
waren, die kan wel voor zich zelven zorgen. Ruinerwold:
je kont oe wark vandage ook wel anwaren, gemakkelijk afmaken.
rent of huur anwaren (Borger), op tijd betalen.
aanwijzing : da's anwies genog om er naovraog op te
anwies

doen (Borger).
aanwording, aan
anwodden, anwossel, aanwodding, enz.
de haand boven de armenbuul holt,
wensel, gewoonte. As
knip hi altied de oogen to : wa'n vrumd anwossel ! (Koekange).
beter worden (van een wonde), zachten.
anzachten
vastbinden (Schoonebeek, Borger, N.-Dr.), paarden
anzeelen
inspannen (Oosterhesselen), anspannen (alg). Zie blaorko.
anzeggen bekendmaken van overlijden ; ook : Ik zeg oe de
naoberschap an zegt men tegen de nieuwe buren. Deze komen
dan op 't zeg (Sleen, Halen, Borger). Vooraf hebben ze het
huis schoongemaakt : de vrouwen, die het doen, heeten
hoesschooners (N.- en M.-Dr.).
anzet
kleine inspanning 't Is maor 'n a., dan ben j'er.
anzetten aanfokken, optrekken. PICARDT, bl. 210. Te Roden
o.a. nog gezegd van kālver, Z.-Dr. ook van bijen. Hoeveel beest
h,ef anzet? (Wijster), hoeveel koeien heeft hij voor den
winter ?
zet er nog een kalf bij an (Borger).
anzuken, anzeuken
aanzoeken.
anzweren
onder eede bevestigen, bezweren.
aobram, (Borger, Balloo, Vries, Ide, Donderen, Eelde, Roden) —
groote diepe mand van iemand, die met koopwaren langs
de huizen vent, gedragen op den rug, met zeelen vastgemaakt
als een ransel. Elders kiep of ben. Daar bovenop staat
nog een botermand. hef Aobram teen (Eext), is
gestorven.
aoker, aker, ēker
blikken emmertje met deksel voor melk,
brij enz.
aol
aal, zoo glad as 'n aol. Samenst. kwabaol, gieraol,
poetaol; aolfoek (e) -- aalfuik : ze wordt gezet en gelicht ;
het achterste deel er van heet aolkubbe. aolshoed
aalshuid. Aolkoppen
scheldnaam voor de bewoners van Peize.
aolschere
vischtuig met drie of vier tanden met weerhaken
DR. J. BEItGSMA. Drentsch Woordenboek.
2
-

18
om paling uit de modder te steken : aolstikken (Koekange) ;
daarom ook aolstikke. aolprikkien vijf of zes moot1es
gebraden paling aan een pennetje (Koekange).
aolstal, vischstal -- afdamming in een water met een opening,
of korven worden geplaatst.
voor welke netten,
Aaltje.
e
Ol
Aoltien, Oltien, Aole, Ole
adem, lucht. De aom, i5 er oet, hij is geaom, aodem
storv en, dat peerd het 'n goeie awn ; achter aom, buiten adem ;
14 was ran schrik achter d'awn. D'r mot awn in 't vat (Haden)
de lucht moet kunnen toetreden. Hiervan aoml.g = poestig
(Eelde), kortaomig, demp (Beilen). Oes kow hef en bult aom
in 't uur (Bunne). Zie aosemen en het volg. woord.
aom (Assen, Eext, Rolde, Eelde,) ziekelijke verdikking
bij een koe, zwelling (Dalen), zwolling (Emmen). 't aoyn in
't uur uier (Witten, Rolde, 0.-Dr.) ; de uier of de koe heet
dan aomig (Eelde, Donderen, G.nijveen, Smilde). Z.-Dr. (Uffelte,
R.wold), Beilen, Halen spreken van ham, Z.wolde ook hoam,
Uffelte ook ho rn : ham in 't judder (Hooghalen ; de koe heet
dan hammig; de koe hamt (Zuidwolde).
nageboorte van een veulen, haom, haam
aom (N.-Dr.)
(Ruinen). Zie het vorige woord.
Amelte, landgoed tusschen Assen en Rolde.
Aomelte
levenslucht : hy knopte de halsdoek zoo st ief on?, de
aomtocht
nekke, dat 't hom de aomtocht benam (Koekange).
aap: d'aop anspreken (Donderen, Borger, Eext),
aop, aep, aap
hef 'n goeie aap ekregen (Ruinen),
de spaarduiten nemen,
doen
't
werk
en
hvj'
gaat met de aop striken (Assen),
erfenis,
aperok (Wijster, Haden) —
Dr.),
(N.
de verdiensten; aop(e)rok
hanssop ; aopelif
onderrokje met lijfje ; apebroek (Borger)
apenkool.
lijfje ; aopsukkerije (Koekange)
(Eext)
-

-

aar. Mei oren sunt Jopk koren. Goe r2menaorera Goe
aor, or
roggejaoren (Zweeloo), veel rijm geeft veel rogge.
aor (Armen, Rolde, Eelde, Valte, Dalen), aore (Dwingeloo,
Holl.veld, R.wold) -- ader, Smilde bloedaore.
aarde ;
aorde (Hoogeveen, Beilen, Assen, Anloo, Borger)
eerdappel
;
unrieraordsch
aordappel (Norgervaart) : zie
aardrijkskunde ; aord
onderaardsch ; aordriekskunde
bodem. Gewoonlijk grond, eerde (zie aid.).
aarden. Het aort meer as 't sprat. 1k ? nag der
aor(d)en
neet aoren (Koekange).
aardig, vreemdsoortig, vreemd, onnoozel : een aorig
aor(d)ig,
kiend, magien = een aardig kind, meisje ; z^ is wat aorig.
wat vrij : hi hef aorig center2, er is aorig koren ; aorig drok,
—

-

-
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heel druk ; aorig sibbe nauw verwant ; 'n aoregien (Balinge,
Gasselte, Borger) : wat zistoe en aoregien, N.-Dr. raoregien,
drebbel, drebbeldien, saortie (eig. Saartle). Gewoonlijk van
een meisje ; te Dalen ook = een aardig kereltle. Vgl. waver.
Van aorig komt aorigheid: om hier in de brandende zun te

gaon liggen, he''k ook, niet veul aorigheid an. Ik heb glad de
aorigheid van 't deenen of.
doffer (Borger, Balinge) ; gaanz'aorend (Meppel) —
aorend
woerd.
aas, kreng : 'n voel aos, een ondeugende ionaos (alg.)
gen (R.wold).
aosem. Zie aom. De awry/ het horn begeven (Dwingeloo), hij
is overleden. Hij gef gien aosein (Assen)
hij zegt niets.
aost — papieren omslag (Havelte); aast, haast (Ruinen,
R.wold) ; harksel, bleut (N. , M. en Z 0. Dr.) ; umslag (Ruinen,
Dwingeloo, Beilen, Rolde, Wachtum, Zweeloo); omslag
(Eelde). Zie harst.
aovend, aobend, aomend
avond. t'aovend, van avond.
is an d'aovond, yolk ! (Ruinen, Koekange, enz.), menschen,
hij is zijn goed kwijt. 's aovens, 's aobens, zaomens (Dr. Moz.
II, 64, 65, Gasselte) des avonds ; aovendpraoten
's
winteravonds uitgaan. Hiervan aovendpraoter
een pijp
-

-

-

—

—

met grooten kop, dien men dan meeneemt, omdat men de
tabak zelf niet betaalt.
aovendkoggel (Eelde, Paterswolde). Gaat een troeple kinderen

uit de school, dan noemen zij den laatsten tik, dien zij
elkaar geven, aovend- of middagkoggel, al naar 't avond of
middag is, zie koggel ; te Valtermond meirgen-, middag- of
aovendtikkie ; te Meppel, Ruinen, Dwingeloo, Roden, Peize,
Bunne les(t)slag ; te Balloo zegt de jongen, die den laatsten
tik krijgt : Ik, zal de leste kiap wet draogen, Most doe de jeude

zin palc maor draogen) ; te Zuidlaren lesttik ; Wachtum tikkien lest ; Eext lesterd ; Assen 't leste ; te Schoonebeek,
Dalen, Meppen, Annerv.kan., Gasselte, Borger, Zuidwolde,
Donderen lest.
appelbommert (ZW. Dr.), Ruinen ook bongerd, elders gewoonlijk appelhof
appelhof
„het of de hof" om het huis, waarin appel ,
pere-, pruime- en noteboomen staan. appelhork (met doffe
o) (in N.-Dr., Gasselte, G.nijveen, Halen) ; Work (Rolde) ; hoering (Emmen) ; oerink (Wachtum) ; loerink (Zweeloo, Sleen,
Weerdinge) ; mole, maol (Ruinen, R.wold, Zuidwolde) ; hoerke
(Haden) — plaatsle in 't hooi waar men appels bewaart.
Zie hork. appeltied
tijd, dat de appels rijp zijn. appel
—

-

-
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pent (Z.wolde, Z.-Dr., Diever), appelpint (R.wold), appelsmors (Smilde), appelsmos (Z.wolde, Dwingeloo, Zweeloo,
Assen, G.nijveen, Z.laren, 0.-Dr., Eelde) of appelsmots (Buinen,
Halen, Bunne), appelsmoes (Borger), appelmoos (Halen), ap
pelsop (Gass.), appelmoes (Dalen).
apperpo, apperdepoe — wel, wel !
apsluut — zie absoluut.
arbeidersmens(k)en — kleine burgerij.
arendsgulden
ongeveer 10 stuivers (Dr. Landr. Veroud.).
arf
erf, erfdeel: he hef en dikke arf kregen ; arfscheiden —
een boerenerf verdeelen ; a(a)rfenisse, arfgOd
erfenis ;
arfgerucht, PICARDT erfgerucht — overlevering ; a(a)rfoompien, a(a)rfmeuj ; arfelik en eeuwig of omgek. : ieuwig en
aarfelk mien eigendom, hi komp ieuwig (eeuwig) en arfelik as ik
niet thuus bin (Smilde, Assen, Borger, Dalen) = eeuwig en
altid of omgek. ; hij hef altid en eeuwig zien mond veuran
(Ruinen). Zie aait.
arft, aarft (Z.-, Midden- en 0.-Dr.), Hoogeveen ; arfte, erft;
aarf, arf (Vries, Donderen, Norg, Witten, Halen) arwten
(Norgervaart, Smilde) ; doperfen (Koekange) ; aart, art, at
(Assen, Ide, Eelde en verder in 't gebied van aaicle en aai).
Samenst. b.v. arfenris, ook te Assen, Ide. Omgekeerd ook
arten te Zuidwolde, Uffelte ; op sommige pl., bijv. Annerv.
arfen en arten. Alg. Nederl. erwten, thans uitgespr. erten.
-

—

—

—

Zie bl. 1.

ārg — erg, schrander, schrāner, slim ; neet good arg,
niet goed bij 't verstand. Ook zelfst. nw. erg : geen ārg in
hebben, zunder ārg doon; Ruinen ie meut er wat beter arg in
argwanend,
hebben, ge moet beter opletten. ārg, argdadig
ergdenkend (D. V. 1847). vuil, dat op een varken of ander
dier zit en fig. van een vuil persoon dat dier is verkommerd,
't hef 'n laog ārg op de hoed zitten (Borger) ; de smeerlap het
'n laog arg op e hoed (Eelde).
ārgens ergens. Zie bl. 1.
ārk(e). Zie hark.
ārksel. Zie harst.
arm, aarm (Eelde, Peize, Borger, enz.) — arm, b.v. d'arm
(N.-Dr.), den arm (Smilde) döt 9/q zeer; meervoud arms.
—

Smilde, Dwingeloo, Lhee, Ruinen, Ruinerw., Assen, Hoogeveen, Kerkenbov., Beilen, Halen, Zuidenveld : narm, naarm
b.v. dikke naarms; hi hef aorig in de narms, is sterk. Samenst. narmsgat.
arm, aarm — arm ; armhoes — armhuis, armblok, armpaol
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blok, paal in 't middenpad der kerk, armbuul, ook fig.
echte ingezeten komt hier haast nooit aan d' armbuul; armkoste
(Koekange) diaconie : an d'a. wezen.
ā rmoede (Meppel, Zweeloo), armoed (Dalen, Smilde, Hoogeveen), armode (Emmen, Dwingeloo), armod (Z.wolde, Beilen,
Balinge, Veeningen, Hooghalen, Dwingeloo, Diever, Donderen,
Roden), argens over hebben zorg gevoelen, verdriet hebben
over jets ; kopzerte (Hooghalen) bekommering.
artist, gewoonlijk eernst, eerns, erns: oet eerns en oet gekkens (Eelde).
wonderlijk, raar : van de foezel worden ze zoo
arrekatters
arrekatters in de kop.
as 1® als, gelijk. zoo lui as 'n scheper, scheuper, 'n ezel, 'n
zwien. klaor as 'n klontien. zoo valsch as schoem op 't waoter
(of : op 't gold), as rot (Donderen), roet (Balinge). zoo glad as
'n ekkel, 'n aol, 'n snook, spek. zoo dronken as 'n krei, as 'n
zwien, varken, 'n kat, 'n haon zunder kop, kakstol. kroem, krom
as 'n hop (N.-Dr.), hoep (Zweeloo), 'n bult, 'n klave (Sleen,
Halen), klaav (Exloo), 'n dorsstok (Ruinen). steil (d. i. rechtop)
as 'n pen, 'n paol, 'n kēērs, 'n baok. recht as 'n wezeboom
(Ruinen), as 'n keerse. smeu as 'n talholt, bitter as āls, as rot.
slap as 'n wee, stief as 'n stoic, 'n paol, 'n tang, 'n bukken. vet
as 'n slak, plodder, 'n zwien. dun as 'n pier. dik as 'n poep,
'n tiek, 'n deur. hard as 'n spiker, 'n dorsdeel. extrant as de
beul (Hoogeveen), zoer as kreus, 'n kreuze, edik. zoo bont as 'n
akster (Weer dinge), opzichtelijk gekleed. kold as 'n kikkerd.
staark as 'n peerd, as bedurven mosterd. zoo wies as 'n patries.
zoo dom as 'n koffietrom. zoo wis as twee maol twee veer is.
zoo wid mis as van 't 0. naar 't W. stil as 'n moes. arm as
'n loes. zoo dapper as 'n stoters haon. rad as water (Ruinen),
waoter, as 'n by rap as 'n be (Ruinen). meu as 'n hond.
nat, dom, bl-ide meui, lēgen enz. asterto, astertoe, astertou. zoo
vlogge, vlugge as 'n veugeltien (Ruinen), vlugge as 'n kiewiet,
kieviet (Ruinen), kieft (Zweeloo), as 'n (Donderen), 'n iem
(Gasselte, Wijster, enz.) as 'n moes (Annerv. kan.). scharp
as 'n zende, zwao, vli(e)m, scheermes. glad, vlug, knap as 'n
dartien, dartiende (Ruinen). 'n balg as 'n tien (Borger), 'n kop
as n bol(le), 'n schatvat (Zuidlaren). 'n leven as 'n musk in 't
zaand, 'n zwin in de modder, 'n loes op 'n z ēēr heufd. het slut
as 'n busse (Beilen), bus (Vries). hi beefde, trilde as 'n ruske,
'n blad (Smilde). dat liekt, slat as 'n tang op 'n zwien (Zweeloo), vaarken (Ruinen, R.wold), op 'n gaffel (Halen), as 'n jiond
zonder staart (Borger), dat past niet bij elkaar. 't st iet hom
in de haand as 'n mot (Hoogeveen bole) 't haspelen, onhan.

,

,
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dig ; ook : weet er net zooveul van as 'n mot van 't haspelen,
'n katte van de zeundag (Ruinen), 'n kraai van de zaoterdag
(Annerv. kan.). h^ lop er op an as 'n bol op 'n opper heuj,
onbesuisd. (voel) h,zken as 'n oortiek. zweeten as 'n otter.
stinken as 'n e.tlk, 'n buzelk^ (Valte), buuzling (Zweeloo), as 'n
meerten. praoten, legen as 'n kruudkreyner, kramer in kruidenierswaren, lēgen as 'n raof, 'n wachter. stelen as 'n raof.
w

loopen as 'n snider. snurken as 'n swim. eten, warken as 'n turf
graver. anslaon (b.v. Gasselte), deaarslaon as 'n blinde vink.
gruien as mous (Zuidlaren). liden as winterrogg' op 't land.
praoten as 'n metworst, die 't vet ontloopen is, onzin zeggen.
er op inslaon as kortboks in d' pankook.
2° indien : as komt de meal te pas ; in de Veenkol. as is
verbrande turf. Het wordt met het volgende voornaamwoord
samengetrokken : Ai (_ als je) dat doot, bin'k kwaod (N.-Dr.); ow
kunt, als wij kunnen ; ak et dos wa(o)gen als ik het dorst doen.
3 0 dat : 'k Wol a'k 2v2Us waor dat wichtien zit, ik wol as wl
dat wicht hadden (Borger).
4 0 dan : 't kan beter van de zak als van de band -- de rijken
kunnen het beter betalen dan de armen.
ask(e) (Dalen ; asse (Hoogeveen, Koekange, Dwingeloo, Ruinen,
R.wold ; asch (Sleen). Samenst. ask(en)schuppe, schop, schippe
(Koekange) aschschop ; askenkolk (Elp, Dalen, Zweeloo,
Donderen); assenkolke (R.wold, Ruinen, Koekange, Hoogeveen,
Dwingeloo), askendobbe, (Assen, Eext), raagkolk (Dalen),
rageldobbe, rakeldob, raokeldob, roggeldob (Zweeloo, Donderen, R.wold, Sleen, Borger), raekeldoppe (Z. W .), ook koel(e)
ga t onder de haardplaat. Eens in de maand (in oude
huizen) wordt het leeggemaakt : dan komt de kruiwagen in
't vertrek ; anders gewoonlijk elke week. In nieuwere huizen
is de uitgang ook wel aan den buitenkant van 't huis. asken
bult (Donderen), assenbulte (Koekange), askegat (Halen) ;
asgat (Vries) verzamelplaats van de asch.
asterto erg. Zie de vorige bladzijde.
astrant(ig) flink, netjes bij het werk, gestreng : 'n astrante
baos (Witten, Roden), 'n astrante mester (Exloo); onbeschaafd:
'n astrantig vrommes (Smilde). Ook extrant (R.wold, Hoogeveen) streng, brutaal.
Assen. Adjectief : Aster, b.v. de Aster heeren, Azzer, b.v. Azzer
bosch of Asser, b.v. Asser biggen scheldnaam voor jongeheeren uit Assen. Astersch is in Rolde en omstreken
Ho]landseh : deei meneer praot Asters(ch). Seheldnamen van
de bewoners zijn straotslipers, tellerlikkers, biggen.
-
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aventuur (Z.-Dr., Ruinen), eventuur (Ruinen, Hoogeveen), aoven
tuur, aomentuur (Assen, Beilen, R.wold, N.-Dr.) ; aobentuur
(Zuidlaren) kans, kans op herstel. Dat staot nog in 't aov.
(Exloo), te bezien ; h i lief gien ev. (R.wold), geen kans,
hi holt va n aventuren (R.wold) ; hi zut er geen aov. toe (Sleen) ;
avezituren (Z. Dr.), aov. (N.-Dr.) wagen.
avokaot (Assen), advokaot (Assen, Borger, Donderen), advekaot
(Exloo), atfekaot (Zweeloo)
advocaat.
awar --- hou vast, als 't u blieft. (Verond).
azien (alg.) ; ook edik, etik (vrij alg.), idik (Halen), eek, ēēk,
ēk (Dwingeloo, Diever, Zuidwolde, R.wold, Ruinen, Smilde,
Hoogeveen, Meppel), itk (Zweeloo), eetk (Sleen) ; zoer (Schoonebeek) azijn. Zie eek.
-

B.
b klinkt aan 't eind zacht, zoodat men onderscheidt krab en
krap, dob en dop ; men hoort hebbe, krabbe, krubbe, of hebb',
krabb', krubb'. Maar beb, bebbe is geworden op vele plaatsen
bep, beppe, enz. ; en naast rakeldob bestaat ook raekeldoppe.
In woorden als even, bleven, leven, geven, boven, oven, avond,
avontuur is b soms de plaatsvervanger van v; uitspraak:
eebn, bleben, leben, geben, bobn, (n)oben(d), aobend, aobentnur. Te
Meppel, Balinge, Oosterhesselen en elders blijft echter de v,
te Hooghalen nadert ze tot w; Donderen zegt bobn, tnaar
even . Deze zelfde v wordt echter, door assimilatie met de
n, ook m : ie ki.cnt 't lērn'd niet vastholden (Uffelte); evenzoo
leemd, ownd (G.nijveen). Waar de paragogische d ontbreekt,
is de uitspraak van dit teem (leven) niet gelijk die van leem :
in 't laatste woord wordt de e gerond door de m ēn klinkt
de m niet na, in 't eerste blijft de mond na de rn gesloten,
maar trilt de neusklank na.
baai baai (Koekange), elders baoi
baaitabak.
baaien (ZO.), baoien (Valte, Borger, Gasselte), baeden (Dwingeloo), baoden (Eelde, Peize, Roden), baon (Rolde), baonen
(Donderen, Zuidlaren, Balloo) ; zwommen (Wijster, Halen, Z W.Dr.), zwemmen (Beilen, Assen), wadden (Weerdinge) baden.
baander, baaner, voor de duidelijkheid in tegenstelling met
hofdeur, veurdeur, enz., ook wel baan(d)erdeur, baander
deure (Koekange) ; te Roden, Eelde, Peize, Smilde, Gasselte,
Emmen, Dalen als in Westerwolde ook baanser, baanser
deur, te Schoonebeek binsdeur
schuurdeur. Te Dwinge-

-

-
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loo is baander, baonder ook een deel (schuur) voor een rijtuig.
wegneembare stijl in 't midden
Samenst. : baan(d)erboom
v. d. b., waaraan de beide deuren worden vastgehecht. De
rechterdeur bestaat uit een boven en een unner , onder
baner, waarvan de eerste gewoonlijk openstaat. Te Gieterveen is in de eene helft v. d. bāner of bānser een kfeine
achterste
deur, die daar ban(s)erdeur heet ; bānderenn
straat naar
gedeelte van de schuur bānderstra(o)t(e)
ruit in of boven de b. ; bānderhaok,
de b. ; bānderglas
sluicing: de stik of pen wordt door de
klink, stik
baanderkrarl in den baanderboom. geslagen ; banerloek is
een opening onder in een der deuren voor de kippen;
baanderhok, honk (Ruinen, Dwingeloo, Eelde), baanserhok
—

-

-

-

-

-

-

inspringende hoek om een hooge deur te krijgen : „In
en ollerwetse schuur te Roon (= Roden) vin ai aaltied e n baanserhook" ; in de baanderhoek, 11 de eene untlaot pakten rye mekaer

(Koekange); Dalen : ondersehoer.
ba(a)sseheller (Gieterveen, enz.) ; eekseheller (Ruinen, R.wold,
Halen, Dwingeloo, Emmen), ieksch. (Borger, Valte, Wachturrm), aikseh. (Zuidlaren) ; barkseheller, sehiller (Exloo,
-

eekValte, Emmen, Annerveen, Gieten, Gasselte, Eext)
schiller. ba(a)s eig. bast. Zie eek, bark.
babbelaar, slak, koegel (Coevorden) ; meer alg. steek, ballegie,
soort van klontle ; gebrande stroop.
kakeie
malligheden, babbelguig1es.
babbelgoegies
warm houden.
baekeren (ZW.)
lomperd.
bafferd (Borger)
drukkend
bagg', bagge (Halen, Borger, Gieterveen, Gasselte)
warm.
is
bagge
't
warm
:
ook
bijw.
bij
steil
bagge
;
't
is
warm ;
baggel (Schoonebeek, Sleen) — fluim, kwalster. Hiervan bag
kwijlen, morsen (Schoonebeek, Borger) ; baggelbek
geln
iemand, die tabak kauwt en veel spuwt.
zich bakeren (van kippen, kinderen) in 't zand,
baggeln 2°
zich wentelen, loopen in 't gras, zand ; deur de dikste modder
baggeln (N.-Dr., Roden, Beilen, Exloo) of baggern.
baggelaar, soort van harde turf. Hiervan
bagger, baggel
schop om bagbaggerschup, baggelschup (N.- en 0. -Dr.)
gerveen over 't land te werpen. Met de klauw wordt het
veen fijngemaakt. Trippen of trappeYi heet het trappen met
trippen, plankjes, onder de voeten om de bagge r te persen,
terwijl de tripper polsjes (= krukken) tot steun ip. de hand
houdt. OyTerhaoler of krabber heet het houten voorwerp,
waarmee de bagger wordt geslecht; een ijzeren werktuig,
-
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schoffel, soms in den vorm van een asschop, om de bagger
te steken, heet steekizer, stikizer. Met den beugel wordt
het klien (onderste zwarte) en 't bonksel (bovenste) uit het
water gehaald = beugelen. Samenst. baggelbult, -stoep,
-stobbe, -stok; -trappen, -steken; baggelbak bak, waarin
op sommige pl. het veen wordt fijngemaakt.
grap, ongepaste daad, grove leugen : 'n bak oetbak (vrij alg.)
hangen of oethaolen. Hjervan bakkig (Meppel)
geestig.
bak (Assen) hoeveelheid of maat van 1 /4
M.
5
spint;
/
schat (Zweeloo, Dalen, Balinge, Noordenve ld) ; schatvat (Emmen, Valte, N.-Dr.) ; schepel (R.wold); kwart (Ruinen).
bakenter
zwendelaar, drinker (Borger).
baker. Zie bl. 28.
bakkien (ZW.-Dr., Smilde, Rolde, Borger, G.nijveen)
kopje
(koffie). Te Hoogeveen ook wel glaasje.
bakhoes (Balinge, Wachtum) ; bakhuus (Coevorden) ; bak (Zweeloo, Dalen), 't spīker (Schoonebeek), novenhuis (Zuidwolde) ;
naovendhuus (Ruinen) afzonderlijk gebouwtje, waar gezicht
(= gezeefd) en gebakken wordt.
bakkamer
vertrek, waarin de trog staat, waar het deeg
wordt gekneed; daarna gaat het naar den oven buiten.
bakkeleien (Borger) bakken, iets verkeerds doen: ei moet
m^ dat is weer bakkeleien en plaogen dat jonge vee, dan zal ik jou
de ooren is ringelen. Hi hef hum dat mooi bakkeleid b.v. gelden verduisterd.
bakstallig -- halsstarrig, ontevreden, verdrietig, baloorig (Ruinen, Diever, Donderen, Roden, Zuidenveld).
baldern
hard en veel praten (D. V. 1840), ballern (Exloo,
Borger), boldern; veel leven maken: jagen, liegen det 't baldert (Ruinerwold); razen : hei baldert veuls te veul met 't vee
(Roden) ; met een vuurwapen schieten (Ruinen), met een stok
in de boomen smijten (Eelde). Hiervan 1° balderbus in de
bet. van iemand, die veel praat en een ander overschreeuwt,
balderbokse (Wachtum) ; balderboks (Valte, Gieterveen, Borger, Dalen), bolderboks (Schoonebeek); bolderbas (Witten,
Lhee). 2° balderbusse (ZW.-Dr.), ballerbus (Borger), vlierhouten proppenschieter; knapbus (N. Dr.) koegelbus (0.-Dr.),
kogelbusse (Ruinen). De proppen, koegels, zijn meest van
hede (vlasafval), papier, eikels, elzeknoppen. Dezelfde bus,
voor waterspuit ingericht, heet o. a. te Diever, tjitterbusse.
balecht, balekt
aan beide kanten scherp : h wet ryīn mes b.
balg
lichaam van mensch of dier (Kerkenbovenveen, Dwingeloo, Ruinen, Meppel, De Wijk) ; maag van een dier (Ruiner-

,
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wold); buik (Smilde, Dalen). Hiervan: hi het' de rooze op e
balg (Sleen), 'n balg as 'n tun, pin in de bcc.lg, balgzeer (Dalen),
iernanul wat op de balg geven (Smilde).
balie (Dalen, Wachtum, Sleen, Ruinen, Hoogeveen, Zuidwolde,
Meppel); baolie (N. Dr., Gasselte, Borger, Haden, Balinge);
waschtobbe (Zuid
baelie (Dwingeloo) ; waschtien (Em men)
laren). Zie baolievol.
balk, wieme : wat in d' balk(en) hebben een voorraad slachterij
hebben (Zweeloo); 'n vette koe an d' balken hebben. Gewoonlijk zolder: op d' balk(en), op den zolder, vooral korenzolder; 't nand is op d' balk of op balken. De geheele zolderruimte boven de deel ter berging van koren en soms hooi
heet meer algemeen balken (Weerdinge, Wijster, Zweeloo,
Ruinen, ZW. -Dr.). Het my. is ook balkens: chaffs over de balken(s) liggen de palen of slieten, sleeten, sleuten, sluten en
hierop eerst het balkenris takkenbossen om het doorzakken van de garven te voorkomen. Samenst.: balkenhaoze
(Dr. Moz. '67) kat (vgl. beunhaas) ; balkenslop (Balinge,
-

-

R.wold, Borger, Dalen) = slop (Donderen, Ruinen); een klein
slop heet balkengat (Borger); balkenplaanken zijn de planken boven de keuken, als er geen zolder is ; balkenruunit
vernauwing tusschen
ruimte boven in 't huis; balkenkniep
ladder, die
de n balkenruumt" en de schuur; balkenledder
naar den zolder voert; kattenbalken (Z.-Dr.) = hanebalken
(Dalen, Borger, Sleen), haonbalken (Eelde, Vries), haonholtet•
—

,

(Schoonebeek).

bier of andere dra n k, die door den eigenaar
wordt gegeven als de balken in het nieuwe huis gelegd

balkenbier

zijn (Smilde).

afkooksel van leverworst met boekweitenmeel
(Zweeloo, Dalen), te Meppel, Dwingeloo ook aangemengd met
krenten of pruimen of rozijnen: koud geworden wordt het
aan plakken gesneden en in de koekepan gebakken ; te Borger komt in plaats van leverworst de kop, te Hoogeveen,
Holl. Veld vleesch, te Assen, Dwingeloo bloedworst. Het
wordt in en na den slachttijd gemaakt (Gieten). In N. -, 0.en W.-Dr. onbekend.
werktuig, dat alleen in de verbeelding bebalkenseheere
staat. Jonge knapen en meisjes worden om dat voorwerp
van den een naar den ander gezonden (ZW.). In 't 0. zendt
men ze als er geslacht wordt nit om een worstpatroon of
om een penshaak, eveneens denkbeeldige zaken. Zie verder

balkeYibrij

op bevatten.

^`^ 7

ballast (Meppel, Ruinen, Beilen, Balinge, Hoogeveen, Donde-ren)
ballastschup (Borger, Gasselte, Vries, enz.) `. ballaster (Gieterveen, Annerv. kan., Bunne)
ijzeren schop; 2° onnut
huisraad ; druktemaker, Rolde gallast, Borger baloor. Hier
lastig, baldadig, b.v. een ballastig peerd
van ballastig (alg.)
(Ruinen, enz.) ; baloorig, vervreten (Assen).
ballen (Dalen, Borger); klompen ballen (Ruinen, Dwingeloo) —
leer onder de klompen slaan. De peinen (R.wold, Zuidwolde)
van den vlierboom, die men daartoe gebruikt, heeten peggen
(alg.) ; pikken (Annerv. kan. = dikke peggen); preunen (N.-Dr.) ;
pluggen (Noordenveld, Valte), ook pegels (Rolde). Het werkwoord heet (klompen) unnerballen (Rolde); opballen (Ha
len, Gasselte, Borger, Weerdinge); balken (Vries); onder
peggen (Zuidlaren, Gieterveen); onderpluggen (Eelde).
Balloo, uitspr. Ball, oudt. Banlo; Ballerkule of koel. Scheld
naam : Baller poepen. Het gehucht is bekend om zijn oud-

-

-

-

-

-

heden, waaronder een hunebed, een Romeinsch kerkhof en
de Tichelhoezen, waar de steenen van de Roldertoren zouden
gebakken zijn.
baloor (Borger)
ongezeglijke, onwillige jongen. Zie ballast.
'n baloorige jong, jongen, die niet naar raad wil luisteren.
balsturig
woest, ruw, ongeregeld : 'n balsturige wind, b. wēr,
'n baisturige knaap (Borger).
barn meelzaad, zekere grassoort (D. V. 1847), beemdgras
(Erm).
bamberig, wamberig woest, ruw. Iemand, die heel wild
is, heet een wanibēr (Exloo, Ruinen) of bambeer.
bammerd (Balloo) ; basterd, albasterd (Rolde); abaster (Eelde);
rabaster (Annerv. kan.); koegel (Wachtum, Vries); stutter
(Dwingeloo, Ruinen, Dalen, Halen) ; stuiterink (Zuidwolde);
bā l(e) (Gieterveen, Eext); koelknikker (Zuidlaren, Norg); kui
(Zuidwolde) leemen, glazen of ijzeren knikker. Het spel
daarmee heet barnmen (Borger), met keien ook paraken
(Borger). Ligt iemands steen op zekeren afstand van de
koep of pot, waar centen in zijn, dan zegt hij : ik bam an,
niet wider der van maor wal korter dran. Dit is in zijn voordeel, als de ander door hem te raken den steen dichter
bij den pot brengt.
ban
term bij een jongensspel (b.v. » tikken") = wacht even
(Zweeloo, Schoonebeek, Sleen, Halen); barn (Meppel, Dwingeloo, Dalen); bange (Ruinen); Tree (Dalen) ; ik geef ba n
(R.wold) ik rust even.
bindstrooien band om de schooven. 't Kan beter van de
—

—
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zak as van de band. Hiervan banden
van een band voorzien, binden.
bandiezen
razen :
vlokte en bandiesde daj bang wiiren (Assen).
bangigheid -- bangheid, vrees. bāndgār(.re), ga(r)de, gerde
stok of taaie loot, die op 't riet of stroo gelegd wordt bij
het dekken van schuren of huizen. Zie wee. b āndrekel
bandrekel (Koekange).
banj ern
slingeren. Het banjert er om
het scheelt maar
weinig, b.v. bij een wedstrijd.
banjert
banjer. Ook baonholder.
Banko
(ZW.) naam van een hond.
het hoofd van een dingspil; hij ontving
bannersehultes
bannermudden, bannerrogge (banrogge), balinergarven als
roggepacht (verouderd).
baoivanger, baaivanger (Zweeloo, Emmen, Borger, Gasselte,
Weerdinge); beivanger (Elp); baoiganger (Valte); baalvan
1° iemand die er
ger (Hoogeveen); baneveger (Ruinen)
wezen durft, vooral van kinderen gezegd. 2°. Te Gasselte
baoiv. = molvanger (zie ald.).
baok (Balloo), baoken (Eelde, Koekange, Holl. Veld, Valte) —
baak; meervoud baoken en baokens. Zie ook bok en blok.
baokster (Borger, Gasselte, Zuidlaren, Ruinen); baakster (Coevorden, Dalen, Hooghalen, Hoogeveen, R.wold, Ruinen, Smilde);
baekster (Dwingeloo, Lhee), baker (Zweeloo, Coevorden,
R.wold); baoker (Rolde, N.-Dr.); baokersche (Donderen, Gieterveen, G.nijveen, Balloo).
bij de hand, vlug.
baol, baal (Zweeloo); buul (Wachtum)
(Ruinen);
baal (Koebaelzak
(Dalen);
baalzak
(Rolde);
baolzak
korenzak.
kange)
een groote voorraad: Ik eet gien brij meer, at is er
baolievol
baol ievol branwien met
ok nog 'n baolievol. Er was nog wel
rozinen van 't wassehup overseheuten (Borger).
Balinge.
Baoling
aardebaan;
baan : aordbaon
baon (N.-Dr.), baene (ZW.)
strook. Baonveger, baeneveger -- baanveger, ook baenholder,
bolleboos, baas ; vr. baonholster -- bazin.
baonholder
baor baar, draagbaar; in Borger is nog een lijkbaar van 1743.
baar, bar. Hi woont in 't baor veld. Ba(o)reveld op de
baor
onontgrens tusschen Gieten en Wildervank; baorveen
gonnen veen.
klein kebaard. baordmanneehien (Koekange)
baord
ziekte in den
reltje met een grooten baard; baordworm
kort steenen pijpje.
baard ; baordbrāndertien
.

-

—

-
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baars.
baors, baos
baas, elk ambachtsrnan (Exloo), baos en vrouw (vader
baos
en moeder) van 't arrynhoes (Roden) ; het hoofd van 't gezin:
Is de baos ok in hoes, h2c us ? Ook : d' ol baos, mien (aole) baos
(Borger), vader. Jonge baoze zijn ongehuwde longemannen
van 16 tot 30, 40 jaar (Balinge, Rolde, Vries), jongbaoze
(Haden, Weerdinge). Een baos van 'n jongen. Das de baos,
dat is het beste; 'n baospreeker, flinke dominee, 'n baoskerel, een man die in zijn daden uitmunt, baosknecht —
eerste knecht bij een handwerksman (ZW.), timmerbaos,
sniedersbaos, enz. Hi hef de baos espreuken (Koekange) hij
is dronken geweest.
kliervormige massa aan de ingewanden van koe en
baos
varken (ZW).
bar -- erg : 't Is bar, zoo warm as 't is. Hij is bar ongelukkig
(b.v. alg. van Vries en Zuidlaren tot Zweeloo).
zware, harde turf uit de Oostermoersche venen.
barde
barft (Weerdinge, Hoogeveen, Kerkenbovenveen, Holl. Veld,
Zweeloo, Alteveer, Wijster, Meppel, R.wold, Schoonebeek, Dalen, Emmen, enz.); baarft (Borger, Ruinen, Diever, Dwingeloo, Lhee); barf (Assen) blootvoets, op bloode v. (N.-Dr.),
op bloo beenen (Rolde). De jongens mogen te plattenlande
niet barft loopen, voor zij den ooievaar gezien hebben (D.
V. 1843). Verborgen: barfde (Rwold) : met barfde heufd.
barg (N.-Dr.), bārg berg, zandhoogte. Luunsbārg zandhoogte tusschen Rolde en Borger, Paoschbārg bij Dwingeloo,
Halen, Wrakselbārgen, Alinghoeksbārg, enz. bij Drouwen. Ook
groote hoeveelheid: 'n Virg geld, 'n b ārg heui (Borger). 'n Baarg
is in de gem. Emmen en elders Zwartenberg in Munsterland, vanwaar in 't laatst der vorige eeuw veel alcohol werd
binnengesmokkeld. Baarg, Baarge ook Noord- en Zuid-Barge.
2° (hooi)berg; 3° hoofdziekte bij kleine kinderen (Z.wolde. enz.);
4 0 draagbaar voor hooi (Eelde), lijkbaar (Vries) (zie barve).
o org
••
5
(alg.)
gesneden mannetjesbig, varken. Alle verschillende woorden.
bārgen
bergen ; bārgplaos
berg-, bewaarplaats.
bark, Work (Ruinen) zie bl. 1. eekenschel (N. Dr.); iekenschel
(Borger) ; eeikensehel (Rolde) ; eek (Ruinen) ; iek, run. (Pic.
1 80)
eikenschors. Zie ook eek en baasseheller.
barm
1° berm, zie bl. 1. 2 0 arm van een kruiwagen (Dalen).
Vgl. barg 4° en barye.
barnen (Dr. Landr.)
in brand steken (veroud).
barries
jongen : een dikke zware b. (Ruinen, Zweeloo, Borger,
-

-
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Gasselte, N.-Dr.) ; een barri-es van een steen, stienn (Eext, Borger,
Smilde). In NO. is barries ook de naam van een hond. —
Ook een bombarries van een kerel.
barstend
zeer : alleens ho barstend dat zien z olk daor tegen zint
(Beilen, Gasselte), barstend r01 (Zuidwolde), b. veule (Ruinen),
b. mooi, heet (Assen).
barve(n) (Dalen) -- 1° draagbaar ; barg (Eelde) ; lijkbaar, barg
(Vries), waarvan barghoesien op de begraafplaats (Vries) 2°
arm van een kruiwagen ; barn (Dalen). Zie Driem. Bl.q, 124.
bas bil van mensch en dier (Dalen) ; bout (N.- en Z0.-Dr.)
vooral van gedroogd schaapvleesch : achterbassien, schaope
bassien; ook van een koe gezegd, maar dan gewoonlijk,
naogelholt, Coevorden nagelhulter.
bāst - barst, spleet; b āsten
barsten. Aj 'n baast sniedt in
de baast van 'n bārkenboom kun jer wien oet tappen (Borger).
baster(d).
Zie bammerd.
bat
los, wegneembaar bruggetie, zet (Peize).
bats(e)
1° slag; 2° hevige regenbui, onweersbui, b.v. 'n dikke
batse regen (R.wold), 'n dunderbatse (Eelde) ; . 3° bijv. nw. en bijw.:
trotsch ijdel: een bats(ch)e kerel (Z.wolde, R.wold), 'n batse
meid, bats loopen, 'n batsen hond (Z.wolde).
batterie (Dwingeloo) ; batterff (Ruinen) ; battereei (Wachtum);
batterij groote hoeveelheid. .Een batterie veeren in 't bed
hebben (Balinge); jongens loopen met 'n b. knikkers in de zak;
verder als in 't Nederl.: komp nooit meer op de b. (Wijster);
knap en fe(r)soenlVk op de b. komen, voor den dag komen. Ook
„het vleezigste deel van 't lichaam" (aig.).
battering (Zuidwolde, Dwing., Vledder, Beilen, Haden), batte
bromtol, tol, top,
rink (Uffelte), battink (Zuidenveld)
waarom een touw wordt gewonden, die niet met de zweep
wordt geslagen ; te Halen echter wel. Gieseltop (Wachtum,
Norg), trieseltrop (Zweeloo, Sleen), triezeltop (Erm), tirreltop
(N. en 0. Dr.), tiddeltop (Zuidl.), titteltop, tirteltop, sirtelgewone tol,
top (Assen), sirltop (Ann. Kan.), tierllop (Elp)
soms (Haden) van een garenklos1e gemaakt. Glebe (R.wold,
Vledder, Uffelte) beenen knoop met een gaatie er in;
tol in den vorm van een paddestoel, giebel (Wijster) ; top
(Assen, Anloo). Driftol, driftolle (Zw. -Dr.), drif'tol jagen
(Borger) -- met den dr. spelen.
,

-

-

-

-
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batterink
groote knikker, stuiter.
een belasting (veroud. ; in 't Dr. Landrecht,
battinkspenningen
zie M. 0. GRATAMA).
bazen, baozen
ijlen, bazelen (D. V. 1845, Dalen, Ruinen,
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R.wold, Beilen, Exloo, Borger), Veeningen, Wachturn bazelen.
beantwoorden ('n kind) bij den doop de verplichting op zich
nemen om zijn kind in de vreeze Gods op te voeden (Dr.
Pod. II, 110, Sleen), dus : de vragen na 't doopformulier beantwoorden. Zien bes hef hom beantwoord zegt men van een
kind, als de grootvader in plaats van den vader de gemelde
vragen beantwoordde.

beb (Grolloo) ; bep (Rolde, Borger, Gasselte, Gieten, Eext,
Norg, Donderen, Vries, Tinaarloo, Eelde, Balinge); bob (Valte,
Zweeloo); babe (Hoogeveen); bo p (Zuidenveld); boppe
(Ruinen, Sleen, Beilen, Lhee, Wijster); bubbe (Lhee); buppe
(Halen) grootmoeder. Daarnaast oote, ootien (alg.) Te
Holl. Veld en Dwingeloo was beppe grootvader, oote grootmoeder, te Dwingeloo (Dr. Taf. II) bes grootmoeder, thans
niet meer. Te Halen, Zweeloo en wel op meer plaatsen is
b. meer ouderwetsch dan ootien; te Roden zegt men oos bep
van Roon e n oos ootien van Paaiz; G.nijveen oodien, Gasselte bep.
Zegsw. : }Vat 'n lol (wit) op beppen wasschup! en wat zal 't nog
wodden als bes trouwt ! (Borger, Eext, Zuidlaren, Vries) :
schertsende uitdrukking, als een grap is uitgehaald of verteld.
Te Vledder is bep onbekend, maar bestaat besse voor grootv ader.
bedde (Eelde ber) bed. De vrouw in 't b. hebben (Beilen,
Dwingeloo, Ruinen, Hoogeveen, Zweeloo, Dr. Moz. I, 45,
Balinge, Borger, Eelde) ; 't wārme bedde hebben (Roden) ; een
poppien kregen hebben (Meppen) ; 't wief in 't nust hebben (Hoogeveen, Rolde, Donderen). Op een brief1e: Meester! ik heb de
vrouwe in 't bedde; daorom kan oos Loeks neet op schoele komen.
Samenst. : beddekwaste (Z.W.), lichter, bed(de)buur beddetij ķ,;
bedstroo, bedplank: „ Van de bedplank of" zegt men van een
fatsoenlijke vrouw (alg.). Is een vrouw onder bijstand van
de naoberwiven bevallen, dan moet de man de blijde boodschap rondzeggen : 'k wol oe (de) komen zeggen, da'k oeze G....
in 't bedde heb" (Pod. II 97).
beden bidden (alg.). Het verl. dw. is altijd sterk.
bedderoze (Koekange) belroos.
bedroesten overbluffen. Vgl. droestkop.
bedruzeld (Dalen, Sleen, Zweeloo, Borger); bedroezeld (Sleen,
Lhee); verdroezeld, bedreuzeld (Annerv. kan.); vertoezeld
(Ruinen); bedoezeld (Eext, Borger); betoezeld (Halen); beduusd
(Smilde), bedolderd (Koekange), bedremmeld (Borger) —
bedwelmd (door een slag b.v.). Hi hef dat wicht maor eem is
zien, maor was er nog bedoezeld van (Borger).
„
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bedelen ; bedeldēken (Z.W.)
lappendeken.
bedisselen ; beknooien (alg.)
bedukseln (Borg.), bedusseln (alg.)
aan de duisternis gewend.
beduusterd (Z.W).
bede, verzoek ; te bee gaon, zonder geldelijke belooning
bee
bij iemand werken: gewoonlijk krijgt men dan een goed
middagmaal, te Norg, Eelde en Donderen koffie, jenever; te
Beilen, Borger stoet, tweibakken, koffie en jenever; te Rolde
komen ze een avondje waor ze te bee west h ebt; te Gieterveen,
waar men op zeg gaon, zegmennen in dezen žin gebruikt,
wordt een boterham gegeven. iets in of te bee laoten do n b.v.
de turf, een vracht hout of steen door de buren laten halen.
Geraakt in onbruik te Emmen, is reeds onbekend te Zuidlaren, Zweeloo, Ruinen, R.wold; evenals de volgende samenmaaltijd ter belooning op beedienst (D.
stellingen : beeb ēr
boer, die iets te bee gedaan heeft;
Jr. 1839); beeboer
beekoppel (Zuidenveld); beekluft (Roden); beeklub (Boreenige (20, 30) menschen, die te bee werken; beemenger)
iemand, die te bee helpt mennen, vervoeren ; bee
ner
menschen, die boekweitveen hakten ;
houwers (Borger)
spinbee, hekelbee, braakbee, hooibee, bouwbee (Dr. Moz. II,
3) : het laatste om het koren te maaien van een boer, die
naar een ander dorp is verhuisd.
in de week zetten ; zacht, lenig maken (verouderd).
beeēn
Men zegt daarvoor thans i n de week(e) zetten. Maar te Sleen
bestaat nog beeē n voor rechtbuigen van een stok.
foppen.
't been krīges2
been, een
been.
hard met groote passen loopen ; beenderd —
beendern
iemand die » beendert" (Rolde, Dwingeloo enz).
beent (Emmen); beente (Odoorn). Zie bente.
den beerput leegen, 't hoesien, husien
beer : de beer, bēr snien
(R.wold), 't hunnigvat leegmaoken (Rolde), bruloften, op bruloft
gaon (Assen).
berebeer : berevel, beersmusse (Koekange)
beer, b ēre
muts.
beer, nl. varken. Hiervan
beer, bēēre
het varken naar den beer brengen, en
bēēren
roezig (Halen, Balinge,
beerig (Armen), bēērsch (Weerdinge)
N.- en 0.-Dr.), ruisch, rosch ( Wachtum, Dalen, Z.wolde, R.wold,
Ruinen), jachtig (Dwingeloo), jachtsch, jagsch (Lhee)
tochtig (van een varken).
zie biezen.
beerzen
beest (Ide, Dwingeloo, Annen, Halen) ; beist (Eelde, Peize, Gieterveen, Ann. kan.), baist (Zuidl.) ; blest (Valte, Buinen,

bēdeln, bēdeln

-
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Gasselte, Rolde, Borger, Elp, Weerdinge, Zweeloo, Oosterh.,
Dalen) koe, koeien. De boer hef de beest at oet, in de
weide. Vooral gezegd van koeien, die nog geen kalf gehad
hebben, ook jongbeest genoemd. Een jongbeest heet later
veers ; een veers, een koe, die pas gekalfd heeft, heet neinielk.
Te Ruinen : haalt de koo ne (= koeien), de beeste (-- jongbeesten).
rundvleesch r
Samenst. : beest(e) , beist(e) , biest(e)vleis
groenland, dat geschikt geacht wordt als
beestweide
weide voor jong vee, jongbeesten van anderhalf jaar of minder.
Dit 5ta-ck land gef mēr melk en ddt mer vleis : het laatste is
„beestweide" (Borger) ; beestmaark marktplaats voor de
koeien ; beestsmēēr of ruterzalf -- zalf om koeien te zuiveren ;
biestheer (Borger, Dalen, Zweeloo) koeherder, te Dalen
soms ook biestheerd (vandaar de geslachtsnaam Biesteheerde);
Valte biesthier, Roswinkel koeheer, als in Westerwolde
kouheer; biesthut (Zweeloo) hut voor koeien buiten op
't land. Gegoede boeren slachten te Roden en elders in
November een vetbeest en 's avonds gaan de vrienden hen
beest slachten, d. i. op „slachtvisite". Zie slachten. Fig. een
dik b. van 'n kerel, 'n meid (niet ongunstig); zwienbeest (Eelde),
elders zwienhond; liegenbiest (Weerdinge), elders leugenkalf
(R.wold) of leugenbeest brutale leugenaar, ook leugenbuus.
Beestnzaandag
zie op bisse.
beet, robeet
kroot, roode biet.
beetien (Wachtum, Emmen, Rolde, Borger, Beilen, Koekange,
Dwingeloo, Ide), beetle (Eelde, Peize, Vries, Zuidlaren, Eext);
bettien (Schoonebeek, De Wijk) ; beegien (Rolde, Ruinen,
Z.wolde); beegie (Zuidlaren, Borger) ; beechien (ZW.) —
-

-

-

beetle. In de herberg : geef mi 'n beetien jenever (Roden). Hi
het' 'n beetien geld betrouwd. De jong is 'n beetien bleu.

bef, beffe

1 0 overhemd (Valte, Dalen, Lhee, Ruinen, Halen,

Borger, N.-Dr.) :lop at met 'n witte bef; gebeft, met een
wit overhemd voor, een kol voor de borst (Emmen), witte borst
(Dalen, Weerdinge) ; 2° hemdsboord (Ruinen, Lhee) ; Dwin-

geloo, Diever, Halen (maar ouderwets) boffe R.wold baffe,
Hoogeveen, Ruinen hemdsbeffe, Halen hemdsbey; beffies
fijne
hemdskraagjes (Lhee, enz.).
beflenderen (R.wold)
bevuilen.
beflērren (Borger)
bepraten, belasteren.
bellittern (Eelde, Valte), beflotte•n (Peize)
met modder bespatten. Vgl. flitteren
slenteren op de straat (Assen) en
Rater
regenbui. Holl. Veld bemotten; alg. is ook besput
tern, vgl. sputterbred ~ spatbord.
,

-
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befoegeln (G.nijveen, Borger, Haden); befoecheln (Schoonebeek):
befoggeln (Zweeloo) ; befoeken (Eext) ; befoekeln (E mmen,
Annen, R.wold); befoekseln (Assen)
bedriegen, beetnemen,
beknutselen, beknoeien. Befoeken (Ann. kan., enz.)
met
groote steken naaien. Befoezeln (R.wold)
iets voor
anderen verbergen. Zie foezeln, enz.
in orde brengen : hij begajj`elt dat zakien moor,
begaffelen
(Ruinen, Lhee, Borger, Dalen, ook N.- en NO.-Dr.). Syn. met
flikken, maar dikwij ls ongunstig. Zie behusseln. Ook bestelen (Hoogev.) en slaan (Dalen) : ie begaffelt mW.
bega(o)nigheid medelijden. Vlg. Hid' is der mee begaone
(R.wold) ; Balinge armoede ; Buinen, Borger, Gasselte behoefte : der is nargens geen b. an, 't ontbreekt aan niets.
begiftigen (verouderd). Hij is arg begaofd (Borger),
begaven
hij weet veel, of hij bezit de gave der welsprekendheid.
daling (verouderd).
begeving
begeeren, zie begraopen.
begieren
met modder bestrijken ; begremen en beglerren.
begleren
ter sluiks bekijken : Ei kz.cn t 't aal begloepen (Borger).
begloepen
gegoed, bemiddeld.
begoderd
zie groeve.
begraffenis
begrabbelen. Alles mut die spehkooper ook b.
begraopen
(Koekange) ; inhalig zijn : hi is zoo schaol, dat e niet wet hoe
,

ie 't begieren en begraopen zal (Borger).
begreuten (Dalen, Wachtum, R.wold, Dwingeloo, Beilen, Halen,
Borger, Rolde, Vries, Donderen, Eelde, Ide) begrooten
(Eelde, Peize, Annen, Zuidlaren, Ann. kan., Zuidwolde, enz.),
leed zijn, te veel kosten, schatten. Te Valte o. a. is
schatten. Hiervan
spijten en begrooten
begreuten
1° begreutelk, begreutlek, begrootelk jammer, spijtig,
sneu, heun, meuilek. 2° begreuting (Halen, Beilen, Anloo,

Gasselte, Sleen), begrooting (alg.) - schatting.
wederkeerend : ik kan mij niet begripen da'j' zoo
handeln hunt (Alg.). Maar ook hi begrip er niks van (Alg.).
verstand, begrip.
Hiervan begriepsel (Assen)
uitspraken,
vonnissen (Halen).
van
onveranderlijk,
begr(e)uid
Hiervoor ook bezacht (Emmen, Erm, Haden). Hy is er al in
begreuid (R.wold), het is bij hem gewoonte geworden.
't Is begruid (Eext, Borger), er wordt niet meer aan gedacht.

begrīpen

begin.
begun
begunnen, begunde (Meppel begus, Zuidlaren begun), begund
(ook met o -klank) beginnen. Aj' wat begunt, moi j' 't ook
volendigen (Borger). liy begunt er an (tegenwoordige tijd), hij
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begund'er an (verl. tijd), 2 e pers. doe begunst (teg. tijd), doe
begust (verl. tijd) : aldus te Eext. Ze wassen begund (N. en
NO.), ze waren beg►u,ncl (Z.-Dr.). Zij begunt (Hoogeveen, R.wold
enz.), zij begint te kraken (R.wold, Lhee). Vandaar schertsend : a j begunt, gaow' dokter halen. Begondertje (Ann. kan.)

begin ; begunderje (Lhee, Diever), begunderij (Halen) —
begin der bevalling.

behelpen. Hei joe allennig beholpen ? Ja, wie niet van behelpen
wet, is gien armoede nut (Koekange).
schoonmaken : hij h ef hum berakt en
behemmeln (Borger)
behemmeld.

behooren.
beheuren, behoren
behusseln (Dalen, Wachtum, Zweeloo, Valte, Borger, Annen,
Eelde, Halen, Ruinen), befoeken, befoekein, begaffeln, bekeukeln, bekonkeln, bekonkelfoezen, fonkelkoezen (Beilen,
Halen), beknooien, beschusseln, beschotteln, beduseln (Em

-

men)

beknutselen, beredderen, heimelijk doen : wat behussel ei daor toch ? (Eelde) — wat hej om(h)ands ? Zie husseln
en bedukseln.
bei
bes. Zie eerbei, kreibei, fledderbei, b ēren en beze.
beie. Zie bestevaar.
beient
beiden : met heur beient, mettenbeient (Lhee) ; mettenbaaien, met zen beient (Zuidlaren), mettenbeid' (Eext), met
hun, ons beiden. Goei dag ei beient ! (Borger). Een van oez
beient.
Beilen
gewoonlijk uitgespr. als Be^eln ook Beiln, in 't NO.
als Baailn. Zie lak.
,

beja. Zie bel.
bejaogen, bejuug of bejeug, bejagd
be3agen, behalen. Der
is niks mit te bejagen (Ruinen), er is geen voordeel mee
te behalen. Der is niks te bejaogen (Roden). Der is niks, niet
veul, geen boon, geen fler, fl ār on bejagd, aan gelegen, aan
te bederven.

bejegen (N.- en 0.-Dr., Lhee, Dalen)

ontmoeten, ontvangen,
te woord staan, onthalen. Vooral fig.: as hum maor geen
kwaod bejegend is. He hef hum daor bejegend.W'^ bint er goed
bejegend. Der zullen dei nog zwienen bejegen zegt men tegen

een kind, dat aanmerkingen maakt op het eten (Eelde). Vgl.

jegender, j
bek
mond. Hom is 't spinrag ook nijt veur de bek wossen
(N.-Dr.)

hij is niet op zijn monde gevallen.
aanzeggen van geboorte of dood. Wordt het
anzegd, dan is daarin begrepen een uitnoodiging om te ko-

bekendmaoken

3*

36

men ; bekendmaoken is bloot kennisgeven (Eelde). Te R.wold
heet het eerste neugen, het laatste anzeggen.
vaas op de speenkast of de scliost-ienkroon, -kroen,
beker, b ēke•
-krozan, -list, bossein, dan ook genoemd stelsel. Te Zuidlaren,
R.wold is stelsel stel bekers. In samenst. nachtn2aolsbeker,
maar branwīnskop (Ide, Halen, Rolde, Peize) , branwansnap
(Emmen), -kom (Exloo, Borger, Halen, Lhee), branewienskommm
(Ruinen, R.wold).
1° begoochelen : de oogen bekeukeln (N.-Dr., Halen,
bekeukeln
Borger, Gasselte, Buinen, Emmen, Wachtum, Dalen, Ruinen,
R.wold), waarvan oogen(be)keukeleri^j (Eelde, Zuidlaren, Gasselte, G.nijveen, enz) : mit die goochelaars is 't miest oogenbekez-E-

keler*, yolk ! (Koekange). 2° behusselen, bekonkel en (Zweeloo,

Eext).
ruwe taal spreken (Z.W.).
bekken
bekkerd, bekkerdie (Eelde), bekstuk (alg.) -- een kwaadspre kende, slagvaardige vrouw, 'n grootbek een hooge troefkaart (NO.).
een doode afleggen (Norgervaart, Dwingeloo) ;
bekleeden
verkleeden, verkleen (Ruin en, R.wold) ; verkledden (Lhee) ;
oetkleeden (Borger) ; oet- of uuttrekken (Rolde, Zuidlaren,
Borger, G.nijveen, Annen, Gieterveen, Valte, Emmen, Dalen,

Halen); ofleggen (Peize, Beilen, Ruinen, Borger, Eext, Gasselte) ; vatwarken (Schoonebeek) ; in 't vat leggen (Valte,
Buinen, Zweeloo, Balinge) ; op 't hedenkleed verzuuken (Dalen), op 't heenkleid gaon (Eelde, Ide ; Peize hinkleid)
afleggen en kisten.
op onhandige wijze besmeren (Koekange).
bekleistern
beklīfelk (N. en NO.) ; bekliffelk (Valte) ; bekliflek (Dalen) ;
besmettelk (Eelde, Eext) ; sprutend (Ruinen, R.wold) bemettelijk, te Eext duurzaam.
zie gast.
beklinken
bekomen : 't is hum slecht bekomrynen.
bekommen (Borger)
bekruipen, aan 't hart gaan : 't zul oe bekroepen
bekroepen
van die stumperd (Koekange).
bekrompen, te klein voor 't bedrijf : 't is hier
bekrumpen
aai zoo bekrumpen en nauw (Borger).
brutale, onbeschaafde schreeuwer.
bekstuk (N.-Dr.)
bekende (Ruinen, Haden). In Dr. Moz. I, 43 is
bekunde
familie,
f amilie ; te Balinge is vrende (vrienden)
bekunden
bint mit n2ekaar bebekend, kundig.
te Emmen bevrind
bint
hebt er kunschup a-n (Zuidwolde),
kund (Ruinen),
met enkānder(k) (R.wold, NO.) in de kunde (Lhee). Over 't alge-

meen onderscheidt men : famil ieleden, naobers en bekunden of
kunnigen -- onbekenden, vrumclen en wildvru /mde n .
bespuwen, ook bekwakkeln.
bekwakken
nuchter ; onbekwaom
dronken, doen (Balinge,
bekwaonl
enz.). Ook alg. bekwaam in 't wārk, knap ; bekweem (Roden),
bedeesd : wat kikst er bekweem uut. In denzelfden zin
nochtern (R.wold), nochtern nuchter.
klokie, dat de beste schapen, vooral de weers (Eelde
bel(le)
weeren) om den hals dragen ; soms ook de euien om de lammeren bij de moeder te houden. Zoo'n weer heet bel(le)weer;
belhaomel, belh - aomer bestaat alleen fig. Dit blijkt ook hieruit,
dat men 't in verband brengt met rebel. Belweer, belweer,
ram dut 't līf zeer (rijmpje te Grolloo). Slimme (zwakke,
rnagere) schapen dragen geen bel ; die kunnen er niet tegen.
In plaats van een bel komt ook een schel voor, maar, naar
sommigen zeggen, werkt de klank hiervan nadeelig op de
schapen. Te Wachtum is schaopeschel, wat elders bel heet.
bel wel (Z.W. -Dr., Hoogeveen), beja wel (Beilen, Valte, Ruinen),
belj ā, belnee (R.wold, Borger), belzeker (Eext, Dwingeloo,
Zuidwolde), belwisse (Hoogeveen, Lhee, Borger, De Wijk),
bewisse (Eext), bezeker (Meppel), belwis en zeker (Ruinen),
jawisse (Emmen), wisse (Wachtum), jaowa (Halen, Wijster),
jao wal (Schoonebeek, Borger), beljon (Koekange)
longen ! bel, wat lig ie te tjanteren ` foei.

wel

bel

zat, onvriendelijk : bel van iets, tegen iemand (Emmen,
Assen), ongedaan, door nachtwaken afgemat (D. V. 1847,
1849). Ie wordt er zuver bel van (Haden, Valthe, Borger) ; men
zul d'ooren bel he2cren an zien praot (Exloo). Hetzelfde als beu

(Roden, Dalen, Ruinen, Zuidwolde, Zweeloo, Eext) .= afkeerig, afgemat, onvriendelijk. Syn. in de laatste beteekenis
is bats(ch).
bel
lap, fig. slons. Hi hef niks aan d'hoed as talten en bellen
(Borger).
belang
belang: een tied van belang, een belangrijke tijd
of een lange tijd. 't Regende van belang = om raok. Ze hebben
der van belang van had.
belappen (Borger)
belasteren ; iemand een lap op den rok

zetten.
belēēren

(een jong paard) leeren trekken. Ben :onbeleerd peerd,
fig. ook van menschen : jong en onbeleerd. Hi is fiks belerd
(Borger), hij is goed onderwezen, ontwikkeld.
beleg
dun opgelegd hout.
beleggen bepraten : iets mooi kunnen beleggen (Ide, Halen, Borger).
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belieftuchtigen
(Ruinen, Halen), belieftochten (Hoogeveen,
Ide, Borger, Ann. kan.), in lieftocht geven (Eelde) — in
vruchtgebruik geven : echtgenooten kunnen elkaar hun goed
belieftochten.
belien
balein (alg. )
belijing
verlijding eener akte.
belmondig, belmundig (N. D. V. 1896). -- verwaarloosd, in
hoogten en laagten : de grond lag belmundig (Ruinen) ; oproerig:
wat geet die kerel jao belmundig an ! (Koekange.)
belt
hoop, bult ; woonplaats der Witte Wiven.
belukken
gelukken, beslaan : dat is goed belukt (Gasselte,
Borger), de stoet, het koren is best belukt (alg.).
afluisteren.
belustern
bemaggeln
met šlecht schrift bekladden (alg.).
bemarken bemerken. Nao zien bemarkens, naar zijn gevoelen.
bemotten -- bevuilen. Zie beflittern.
bename (Halen) ; benaom (Assen, Zuidlaren) ; benaomen(s) (Rolde);
benamelijk (R.wold, Zuidwolde) ; benaomelk (N.- en 0.-Dr.) ;
veurnaomelijk (Zuidlaren, Ann. kan.) ; venaom elk (Eelde) ;
veurnēmeluk (Dwingeloo) voornameiijk. 't Drag zoo in,
benaom met voel weer (Assen).
benaeming (Z. W.), benaoming (N.) — - beteekenis. 't Hef gien
benaoming. Wel of niet in benaeming, al of niet in tel.
benao. Zie hen.
benaderen, nemen. Doe de wander dartig zee, heb
benaodern
ik het /calf benaoderd (Koek.).
benapt, benopt (Emmen, Zweeloo, Dalen, Halen, Lhee, ; be
nupt (Diever) ; bekneupen (Borger), beknupt (Ruinen, R.wold, Halen) -- klein, schraal, sober, armoedig, beknopt ;
elders bekrompen, notzem, b.v. notzem leven (Z.wolde) —
eenvoudig leven, 'n notzem kamertien (R.wold) ; ook benipt,
benips.
benauwd -- bang, erg : ik bin, zin benauwd, 't zit er benauwd oet,
't is hier benauwd(e) klein, 'n benauwd beetien (R.wold), allerbenauwdst diep treurig.
sterke ontkenning ; vgl. beja en zie bel.
benee
beneffen, (Smilde, Lhee, Beilen, Orvelte) ; beneffens (Halen) —
naast.
beneer (ZW.) ; meneer (Valte, Borger) ; meneir en menair (N.
en N0.); menier (Borger, Halen, Dwingeloo), manaar (Exlarmanier, slag van don (Dwingeloo,
mond), ook meniere, enz.
(Ruinen, R.wold), ongemanaird
Hierva n
(Ann. kan.).
-

-
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kostbare gevederde muts,
door jonge meisjes gedragen; Ruinen, R.wold, Diever, Dwingeloo : nette.
hanger : oorbengel, snotbengel (ook fig.) ; vrucht van
bengel
Sabina virginiana (Eelde). 'n bengel van 'n jong, 'n losse bengel
losbol. Hiervan bengelen : dat bengelt en 't hangt (Borger),
zijn zaken staan slecht.
zie benapt.
benipt, benips
ben ; botterbenne (Z.W., evenals te Staphorst).
benne
bente, (Ruinen, R.wold, Dwingeloo, Diever, Zuidwolde, Balinge,
Dalen, Schoonebeek), bent (Beilen, Zuidlaren, Ide, Annen,
Ann. kan.) ; beente (Sleen, Odoorn) ; beent, beend (Emmen,
Valte, Exloo, Borger) langhalmig veengras, b.v. aangewend tot dekking van huizen en schuren of 't maken van
bezems. Gebruikt om pijpen schoon te maken, heet het

benet (Hoogeveen, Zuidwolde)

bent(e), piont, raai, raoi, bente(n)spier, buntspier, deur
trekker (Halen), olde witte. Olde witte is echter ook en meer

-

bepaald de naam van hard, droog, dun gras (b.v. te Diever,
Dwingeloo, R.wold), ook hondehaar genoemd; te Borger
groeit olde witte in slecht hooiland en hondehaar op bouwland. bentepolle (R.woid). De Bente zuidelijke helft van
Dalen. Bij Ruinen ligt een gehucht de Bendersche.
benul (alg.), Hoogeveen belul
beset : hij hef er gien (gem)
benz:cl van of over (alg.) ; verstand : slitaozie an 't benul
afneming der geestvermogens ; gevoel, macht : ik heb gien benul

in die hand.
benumen, beneumen
benoemen.
benzeln, benseln, (Emmen, R.wold, Eelde, Assen, Annen, Eext,
Ann. kan.) , bēēnseln (Koekange) , beinseln (Diever, Dwingeloo, Lhee, Halen, Eext, Zuidlaren, Wachtum), beenszeln
(Sleen), bantern, bentern (Gasselte, Borger, Eext, Schoonebeek) --- slaan : Ook oet of uutbenseln : he wear (Eelde wuir)
der oetbenseld (Ruinen, R.wold), oetbentern (Eext), uutbentern
-

(Valte) uitjagen. Wegbeizeln (Zuidlaren, Eelde) met
een stok of bezem wegjagen : benzel hom weg van 't heim of.
Te Weerdinge beteekent benzeln met moeite loopen : dear
modder benzeln en wordt het ook gezegd van een kind, dat
in vaders laarzen hard vooruit wil.
bep. Zie bl. 31.
beprakkezeeren
bepeinzen.
bepunten -- met een puntig ijzer peilen, b.v. grond, om te
onderzoeken of er keien aanwezig zijn; ook op een kerkhof,

,
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of een lijkkist al vergaan is ; fig. uitvorschen : een bepunten,
onder de tong voelen (Zuidwolde), oetheuren.
berachen
belasteren, van rachen, schelden : raehvat —
lasterende vrouw ; Dalen racheln, beracheln (R.wold).
beraden : gien beraons weerd jon !
beraon
jongen, niet
waard er over te denken. (Koekange).
baggeren, met moeite loopen : deur modder b ēren
bēren
(Valte), waan (R.wold„ baggelen (Annen, Ann. kan.).
misbaar maken : wat 'n geUer (Diever, Borger), gebēren
schreeuw.
bessen ; albēren, blek
bēren (N.-Dr., Beilen, Elp, Zweeloo)
bēren, damb ēren, (jeneverbessen), hie , ie of eibēren,
Zuidlaren haaiberen, Valte iesbēren (heidebessen); Ruinen,
R.wold, Diever, Dwingeloo, Zuidwolde, Halen bezen : krieze
bezen (kruisbessen), blekbezen, alder of strengbezen (aal
bessen).
hanteeren, behandelen.
bereppen
beslaan (Zuideropg., enz.). Hiervan bereursel,
bereuren
-

-

-

-

-

-

breursel (Schoonebeek, Dalen, Wachtum, Zweeloo, Zuidwolde,
beRuinen, Koekange, Lhee, Dwingeloo, Beilen, Halen)
slag, N.-Dr., Ann. kan., Valte : mengsel. Hiervan bereusel
-

pot, waarin het beslag wordt klaar
gemaakt. Borger, Emmen hebben bereursel en mengsel beide.
R.wold ook : bereursel kan geroerd, beslaogen worden (pannekoeken), mengsel wordt gekneed (stoete). Ook beslag. 't Was

pot, mengselpot

er niet hemmel in huus : ik zag de bereurselpot staon vol mit,
dikke voele strepen van 't olde beslag (Koekange). berettring
beroering.

bereurte •-- beroerte (aig.).
berijden.
berien
beruiken.
beroeken
bertaol (Dwingeloo) ; bretaol (Emmen, Ruinen, Annen, Eext,
Gasselte, Vries, Beilen) ; britaol (Exlo6rmond) ; pertaol (Annen) ; priktaol (Ruinen) brutaal, royaal, flink : de rog'
stait er brutaol veur (Eelde), een brutaol gewas (alg.), 't bretaol
anleggen (Eext). 't bint bretaole stammen (Ulfelte), 't zijn ondeugende longens.

bes (aig.), besse (Ruinen, Ansen : maar besse en boppe worden ook
daar al vervangen door de Nederl. benamingen) --• grootvader.
Zie bestevaar. Te Dwingeloo, Ansen was (zie blz. 31) het
grootmoeder, maar te Lhee niet ; bessien (Koekange) -- oude
vrouw. Mien bessien, my. bessies (alg.) lieverd, kind, beste.
bezitten.
besaten (Dr. Landr.)
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bescheed (Emmen), beschied (Dalen, Wachturn, Zweeloo, Valte,
Borger), bescheid (Beilen, Annen, Ide, Dwingeloo, Lhee, Ruinen, R.wold, Gasselte), beschaid (Ann. kan.)
bericht ;
1 ° bericht zenden : moej oes maor eevn
bescheid : b. don
beschēd don (Valte) ; 2° uit hetzelfde glas drinken (alg.). Vgl.
anscheid. 3° taal en antwoord.
beschieten bemesten, bedriegen (Dwingeloo, Borger). Beschiet
ie, ij 't land neet, dan beschit 't land oe, jou (R.wold, Gasselte,
Annen); de uitdr. is ook bekend in Dalen, maar daar voor
een 25 jr. ingevoerd. Er b. of komen (Eelde, Rolde, Assen).
Ook alg. : 'k zal joe wat b., loop hen s., b. je ! Evenzoo ook
bedrieten (Eext).
beschoonegen (Wachtum, Sleen, Dalen, Zweeloo, Valthe, Haden),
elders beschoonen, beschonnen besparen : daor i s niks an
besclioond (Eext), de jurk wat beschoonen (Halen), de mewite b. ;
een inooi cent geld beschoonen (Ann. kan.). Te Borger is beschoonegen verschoonen (fig.).
beschot ---- 1° houten wand in de kamer, houten schutting
's winters voor den koestal. 2° opbrengst: de rogg' levert een
goed beschot. 3° berekening, schatting (Ann. kan.) : zijn beschot
maken van een koe berekenen, hoeveel men er voor
ontvangt.
beschrikt (Vries, Zuidlaren, Weerdinge, Zweeloo, Hoogeveerr,
Ruinen, Lhee, Halen, enz ) verschrikt. 1k wu2-cr der b. van
(Borger).

beschuldigen (D. V. 1847) voordeel opleveren (Halen).
beschusseln beredderen. Zie behusseln.
beschute, beschuut (Diever, R.wold, Elp, Zweeloo, Dalen,
Wachtum, Schoonebeek, Ann. kan., Zuidlaren, Assen)
beschuit van weitemeel, ook genoemd tweibak (Elp, Zweeloo,
soms Dalen, Valte, Ide, Borger, G.nijveen, Eelde, Peize,
Vries, Zuidlaren) ; tweebak (Gasselte) ; kaai (Hoogeveen,
Dwingeloo), kaje (R.wold, tegen kinderen). De beschuit heet
unnerste (plat) en bovenste (gebogen), te Ide, Zuidlaren, Ruinen
unnerkorst, onderkorste en bovenk., te R.wold onner- en bovenbeschute, Gasselte unner- en bovenkap. De bovenste zal vooral
door „aankomende wichter" gegeten worden : „daor kriegt ze
dikke borsten van" (Eelde). Samenst. : beschuut(d)melk (Zweeloo, Ruinerwold) melk met beschuit er door ; Halen :
beschutenmelk en rnelkenbeschuut; Eext, Valte : tweibakken
melk; Eelde, Ide, Vries, Ann. kan., Eext : nlelkentweibak.
Beschutenspienster (Zweeloo) meisje dat uit spinnen
gasten gaat, maar geen spinmaal bijwoont, waar jongens komen.
-
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besifeln, beseifeln (Ruinen, Dalen, Emmen, Borger, Exlarmond
en Valtermond, Smilde, Hoogeveen), besjeifeln (Smilde,
Hoogeveen, Dalen), besjeibeln (Assen), besīfern (Halen), be
sleifern (Smilde), besjeiseln (Dalen) bedriegen, besjacheln
(Borger, enz.).
bemorsen.
beslabben
hypotheek, schulden : under beslag nemen; d' heeG bodel
beslag
lig under 't beslag (Borger).
het vee op een boerderij ; (R.wold, Borger, enz.)
beslag
al de bezittingen van den boer behalve huis en land, dus
het vee en het tilber (of de tilber: Halen, Eelde) ; roerend
goed: 't wil er op ankomen om 't beslag er op te krigen, op de

-

gekochte boerderij nl. = h4 kan 't niet in beslag krigen. Zie
ook bereursel.
veel gouden sieradi6n
beslaogen in met gold beslaogen wezen
dragen. Van zoo iemand heet het ook :
hangt in 't gold.
bewerken, behandelen : die mensken kunt 't aal
beslommern

aovend en ontī, um 't aal te beniet beslommern ; zi waarkt
slommern (Borger).
1 0 sluiting, verband: beslot in de zaoken
beslot (doffe o, ook u)
(Assen, Borger), er zit geen besl2tit in (Vries). 2 0 . stevigheid:
ergens geen beslot in hebben (Dalen, R.wold), b.v. van kleeren
die niet zitten (Assen) of van een gebrekkigen wagen, een
voer hooi (R.wold, Eelde) ; geen beslot in 't lief hebben veel
eten (Roden), veel op zekere plaats zitten, loslīvig wezen
(Assen, R.wold). Er zit geen beslot in dien jongen hij is
verward.
geheimzinnig iets doen.
besmoezen, (Roden) besmoezeln
besnien -- de l aatste bewerking van den klompenmaker aan
de klompen (Borger); besnijden, met figuren, b.v. breidescheeden (Koekange).
bespuiten.
besnirten (R.wold, N.-Dr.)
snoepen, nieuwsgierig onderzoeken: 's nachts bebesnuien
m4 in de eerappels, de wurtels (Koekange).
snuide
bespelen, van een orgel, enz. gezegd.
bespeulen
bespieren, besp ēren --- beletten, schorsen, b.v. huwelijksgeboden (Borger).
bespottern (doffe o : Roden, Eelde) met water enz. bespatten,
besputtern. Ook al maar door praten. Vgl. hij spotterde at
maor vot (Roden). Zie beflittern.
besprēken bezweren, biologeeren : slangen bespreken. Aleer mut
er kerels ewest hebben die de honden kunden bespr ēken; non heur
īe er zoo niet meer aover (Koekange).

.
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bezem. De bessem der over hollen, haolen —
bessem, bessen
den twist bijleggen (Eext). Samenst.: braomb., heide(n)bessem,
boerenb. of rizenb., (R.wold. Dwingeloo, Diever: rīzeb., Dalen,
Halen : riesb.) ; bessenbinder, binder (R.wold, Koekange); bessem
rijshout of berkentwijg om er bezems van te maken ;
ries
wilgen bindtwijgen om het bessembessemweeden (Borger)
bezemstok ; bessembuul (zie buul) bij 't
rīs; bessernstok
-

kinderspelletje te Eelde: Ulemeruul, Bessemb2,tiul.
dē Neer hek tot best (Dwingeloo, Zui-dwolde, Wachtum,
Donderen, Ide, enz.), die kleeren zijn niet de Zondagsche,
maar welke men aantrekt als men buiten het dorp gaat.
In N.-Dr. is dit echter niet overal. op 'n besten, op het,
zijn best : dat liekt (Emmen lat) mi op 'n besten (Valte, Borger,
Ann.kan., Vries). Dat komt mi op 'n besten oet (Borger). Hij
had 't best zoo wied kregen, 't was hem wel gelukt.
karakter, aard, humeur : daor zit 'n good bestaon in
bestaon
(Zuidlaren, Weerdinge) ; zoo'n bestaon hef hi neet (Sleep), die
kerel hef 'n slecht bestaon (Assen), cen lastig bestaon (Zuideropg).
bestaon, b.v. bestaon heui (R.wold)
wat in elkaar gepakt
zit, dus stevig is; bedaard, gezegd van voiwassen menschen :
w4 zit hier under enkander met old bestaon yolk (N.-Dr. Beilen,
Z.-Dr.) ; bestaone leeftied (Lhee), middelbare 1. en daarboven
Hy is er op bestaon, staat er op, wil het gaarne (Oudemolen, Roden).
bestaon bestaan, familie, nabestaande zijn; ze bestaon mekaor.
besteen
besteden, verhuren als dienstbode.
bestendig
1 0 bedaard : en bestendige kerel (Eext);
waren zoo

best

,

bestendig met 'n kanderk (Borger). Stil en bestendig Maor de knepen
inwendig (Eelde, Dalen, R.wold). 2 0 (Dr. Landr.) bestaanbaar,
van kracht (van een testament).
bestevaar
grootvader (nog bij oude menschen gebruikelijk
te Hoogeveen), in Z.-Dr. ook over in de spreekwijze : nit
bessevaars bosch — gekaapt hout. Voor grootvader vroeger
ook beie (Z.W.). Zie bes.
bestoeven, verl. deelw. besteuveii (Z.W.)
bestuiven.
besturen, ook bestieren doen, afdoen, vooral in 't verl.
deelw. : 't eten is bestierd; he'j 't bestuurd ? 't heuien is bestu2.Grd
(Ann.kan., Annen, Ide, Peize, Zuidlaren, Vries, Borger, Valte,
Schoonebeek, Weerdinge, Dwingeloo, R.wold). Te Coevorden
zegt men na den eten : hebben 't at bewaard.
bestuur, pestuur, postuur
gestalte, karakter : 'n mooi postuur
van 'n wicht; een lastig bestuur (Ide), een raor bestuur van 'n
kerel (Borger), iemand met een zonderlinge natuur.
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beteun, betuun, beteund schaarsch, schraal, armoedig,
weinig : te Hoogeveen, Diever duur : beteunde waar, een beteune
tied (ook Norg, Zuidlaren, Ide, Halen, Ruinen, R.wold) ; 't geld
is er /crap, 't is 'n beteunde waar (D. V. 1846) ; de eerappels bint,
zint er betuun (Zuidlaren, Gasselte, Borger, Dalen, Valte) ; 't
is beteun met de eier; 'n beteun beetie (Eext); 't is er heel beteun,
armoedig (Halen, Koekange) ; beteune gezichten zetten, trekken.
betien (Weerdinge, Emmen, Valte, Wachtum, Dalen), betijen
(Koek.) verl. deelw. betiid (Erm, Haden) betichten : Daor betiet z'um van. Te Borger ook in deze beteekenis : hi wordt er
met partied, waarvan betied als verbastering wordt opgevat.
Vlg. antien.
betien, N.-Dr. beteen -- begaan: loot maor b.; laot hum maor b.;
ik luet hom b. (Rolde, Annen, Ruinen, Halen, Weerdinge,
Emmen, Borger) ; laot dat toch b. (Valte). Vgl. antien.
betoefd gevat, bij de pinken (D. V. 1847, Borger) ; ook
bedremmeld (R.wold).
betoeterd van streek gebracht, verslagen : hij keek betoeterd.
betoeterd? — ben le gek? (N.-Dr. : Assen, Zuidlaren, Donderen, Ide, Peize, Witten ; Dalen, Schoonebeek, Emmen,
R.wold) ; daarvoor beteuterd (Borger, Ann. kan., Annen, Eelde,
Diever, Dwingeloo, ook Ide, Haden).
betrekken listig en heimelijk b.v. met een mes steken
(Valte, Borger, Beilen, Dwingeloo), kwaad doen, ook stelen,
b.v. van een kat die bij het vleesch, bij de melk gaat
(Emmen, Assen) of van een vrouw, die heur man betrekt, b.v.
door te snoepen (Halen). Vaak met het bijwoord stillink
stilletjes.
betten „dooi maken" (Witten).
betugen betuigen : i,k betuug oe mit 'n woord van waorheid
^

(Mg.).

beugel, beugeltasch -- groote vrouwenbeurs met knip (Alg.)

boog op een hark om te hooien, op de zeis om gras
te maaien, beugeltien op de zeis om rogge te maaien,
baggerbeugel trekbeugel bij het turf baggeren. beugel
korf mand met beugel.
beuk zaad van den beukeboom, Eelde buikenboom; beuken
zeukew (Ann. kan., Annen, Assen, Dwingeloo, R.wold); buuk
my. buken (Zweeloo, Valte, Borger), my. buukens (Rolde) ;
bulk, my. buiken (Eelde, G.nijveen); buiken (enk.), buikens
(my.) te Zuidlaren; N.-Dr., Lhee ook beukens zoeken.
beulen loeien, vooral angstig, van koeien, b.v. bij 't kalven;
schreien van kinderen (Peize, Eelde, Ide, Vries, Annen,
-
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R.wold, Ruinen, Dwingeloo, Halen, Schoonebeek, Valte, Borger,
Ann.kan.), Gieterveen bulken, toeten. Hiervan beulerd -schreeuwer : wat 'n beulerd van 'n jong (Eelde).
betin (N.-Dr., Gasselte, Valte, Annen), beune (Hoogeveen, Tiendeveen, Smilde, Diever, Dwingeloo, Ansen, R.wold, Ruinen,
Koekange, Borger, Ann. kan.) 10 zolder boven de keuken, de kamer of een bedstede , vaak in tegenstelling
met de balk(en) (vooral N.-Dr.) : 's morgens op d' lioosv6rrels
met 't schienvat nao de beun op — 's morgens op koLisevoeten
met de lantaren naar den zolder. 2 0 houten vloer in de
keuken (Hooghalen, Norgervaart, Smilde, Diever, Ansen,
Ruinen, R.wold, ZW. -Dr., Elp, Zweeloo). Is de vloer niet
van hout, dan heet ze vloer, deel of soms heerd. Duidelijkheidshalve heet de houten vloer te Zweeloo, Balinge; Halen,
R.wold, Ruinen, Lhee ook holten of holten beun(e). Te Tiendeveen, Halen is beune houten vloer en beuntien zoldertie ;
te Valte, Schoonebeek is beuntien = hilde = koubeun (Eelde).
Te Tinaarloo, Peize is beun zolder, onderste beun
vloer. komt op 't onderste beuntien (alg.) hij delft het
onderspit (Borger). 3 0 verhevenheid, b.v. in de kerk, op
den veldweg : beun in d'mond verhemelte ; dikke grondlaag
die geen water doorlaat in bouwakkers en groenlanden
(Borger); oerbeun grondlaag van oer. klunderbeun (Gasselte) of orgelbeun ; kelderbeun ; wegbeun, mennebeun
(R.wold) of waogenbeun (Zweeloo, Valte, Rolde); vloer, bodem : van takkenbossen, waarop het hooi in schuur of mijt
wordt gestapeld, mot eerst de beun legd worden (Eext), een
leembeun (Eext, Borger) vaste leemlaag in den zandweg.
beunhaze, haos = balkenhaoze kat, fig. „een die overal
den neus in steekt."
beurt
beurt. Elk zin beurt, nao beurt of, op den molen om
het graan te laten malen (Borger).
beurtdeenst
't inzamelen van t schepersloon in Mei en Aug.
wordt o.a. te Borger telkens aan andere personen opgedragen : voor elk schaap betaalt men 3 of 4 ct.
beurtwa(o)gen wagen, die elke week naar den molen, thans
op sommige plaatsen naar de boterfabriek rijdt (Borger).
De beurt gaat rond. Die de week of de beurt heeft, haalt
het meel van den molen en het brood van den bakker en
brengt het in een daarvoor. . aangewezen schuur (Zweeloo),
waar het wordt afgehaald, en het koren, dat de boeren
daar neergezet hebben, brengt hij van daar naar den molen
(Annen). Te Halen gaat ook een beurtwagen naar de kerk.
-

—
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Te Eext, Rolde, Vries, Eelde, Zuidlaren, Dwingeloo, R.wold
is een b. onbekend.
beus (Eext), buus (Annen, Peize, Borger), buts (Zuidlaren, Eelde),
beuns (R. wold) bies, my. beuizen, bunzei enz. ; an de buzen
pulen (Borger), de stoelmat vernielen.
beuze, beus -- 1° flink, vlijtig ; erg, veel ; 'n beuze warker (Borger, Vries, Lhee, R.wold), 'n beuze kerel in 't wark (Eelde) ;
hi leert beuze (Zuidwolde, Diever, R.wold), beus eten (Dwingeloo).
Te Roden in dezen zin bot eten, 'n botte kerel; een lomperd
heet een botte sehevel. 2° kwaad : 'n beuze motte (alg.), 'n
beuze hond (Ruinen, R.wold); de beuste koenen hebt de stompste
horens (in Zuidenveld), die de minste macht hebben, vitten en bestellen het meest = menschen de gien stroo /cunt

kepot baten, niks uut 't stroo /cunt zetten, proten 't meenst mee
(Vries, Eelde) ; gevaarlijk (Zweeloo, Wachtum, Dwingeloo) :
een beus mes, 'n beuze kerl. Zie boezekerl (Coevorden).
beust, beuist (N.-Dr., Gasselte) ; beunst (R.wold, Zuidwolde,
Diever, Lhee, Dwingeloo) ; buus (Valte, Borger, Emmen),
buust (Schoonebeek, Dalen, Oosterhesselen, Zweeloo, Wachtum,
Rolde, Annen, Beilen), buist (Zuidlaren, Eelde, G.nijveen,
Ann. kan. en in de Oost. venen) biest, eerste melk eener
koe na de kalving. Samenst.: buistpankouk (Zuidlaren, R.wold,
Eelde) --- waarbij b. in plaats van melk wordt gebruikt.
De b. gaat echter vaak naar den bakker.
beuten (R.wold, Dwingeloo, N.-Dr.) ; buten (ZW.-Dr., Balinge,
Borger, Valte) ; beuiten (Donderen) ; buiten (Zuidlaren, Gieterveen, Ann. kan.), verl. dw. bot aanleggen (van vuur).
't vuur op d'hil b(e)uten, waarin hil = hooizolder gevaarlijk
spel spelen (Valte). Samenst. : anbeuten, opb.; vuurbeuten
verouderd volksgebruik te Coevorden (D. V. 1841, blz. 221,
Podagr. I, 120) ; vuurtiesbeuten (Eext) ; vuurtj esbuten (D. V.
1845, blz. 197, ook op Paaschmaandag), vuurtiebuten (Rolde),
buiten (Eelde).
aardig, beleefd: een bevallig man. Er is niks geen
bevallig
bevalligheid an, hij is stoersch (Borger).
bevaoren bereden, berijdbaar. De weg is goed bevaoren (Borger).
bevatteli, Wachtum vattei, Halen, Valte vaten, Annen, N.-Dr.
vaoten de garven geregeld op en naast elkaar leggen,
de balken met korenschooven vullen ; de zolder is bevat, volvat —
't ongedorschte koren is gezolderd, volvaot (Armen) ; bevaat
(Halen) ; het koren wegvaoten (N.-Dr.). Yaoten (Ann. kan.) —
het vak, d. i. de ruimte tusschen twee opeenvolgende gebinten,
met koren vol vlije ņ.W'^ wilt dat hoes bevaoten (Borger)
-
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vol laden met koren. In Z.-Dr. (Veeningen, Zuidwolde,
R.wold) is balkenschoten, schaoten het opsteken der garven
met een schootvork en balkenleggen het neervlijen der garven
op de balken, ook laogen (R.wold), lougen.
bevuilen.
bevoelen
hef zich te zwaor bevracht
bevrachten (Borger).
te veel
hooi op de vork genomen.
bevreen (Annen, Borger, Lhee, Dwingeloo) ; bevreden (Beilen) ;
bevreeēn (Halen) ; bevredigen (Peize) met een vreding,
omheining, voorzien, b.v. een weiland. Zie vreen. Dr. Landr.
= beschermen. Bij kinderen : ik bevree dat bossie bleeikens =
ik neem het in mijn bezit, daar moet le afblijven (Rolde, Eext).
bevreten (Borger, Ann. kan., R.wold Eelde)
van paarden,
schapen, varkens : elkander 't voer wegvreten of verdringen;
bij varkens ook of'bīten. Die koe'n zint mooi bevreten (Borger)
het is haar aan te zien, dat zij goed gevreten hebben.
bevrind
zie bekunde. bevrend (Borger)
bevriend.
bewaardeelde iemand, die een aandeel in de markgronden
heeft (Borger). Hij is goed bewaārdeeld : hij heeft veel
aandeelen.
bewaren
zie besturen.
bewarpen (Borger, Dalen, D. V. 1840, 1844), beworpen Halen
-- den gestrooiden mest door middel van den ploeg met
een weinig aarde overdekken, zwārtmaoken (Armen) ; Wv'j'
-
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hebt d'mes er onner zwaart maokt (N.-Dr.). In mooie bewarpen
voren loert de l ager op een haas (Dalen). Bewarpenploeg
(Zweeloo)
ploeg om mee te bewarpon. Te Erm hiervoor
schol omploegen in tegenst. met zaadbouwen
diep ploegen
voor de zaaiing. Zie bouwen. bewarpen bet. ook de zeis
scherpen, strīken.
bewaskeren (Borger) — voor iemand de wasch doen.
bewinnen (Borger)
overwinnen ; 'n zaok bewinnen, het netelige
van den toestand wegnemen.
bewīsien (Borger, Valte, Annen, Ann. kan.)
bewijsje,
schijntje, beegien, tikkeltien (Borger), ietsien (Gieterveen,
N.-Dr.); quitantie.
bewissen (Valte, Borger)
verzekeren ; verwissen (Halen,
ook meestal te Zuideropg.) : Ei moet die paolen good bewissen,
dat ze niet vallen kunt 't bouwen van 't hoes. Zoo een voor
heui good bewissen, vastmaken, dat het niet omvalt (Borger).
bezachten --- zacht worden, genezen. Zie zachten en bl. 17
en 34. De wind is al mooi an 't bezachten (Borger).
bezeen (Ruinen, R.wold)
beproeven ; ik heb 't er mee bezeen
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(Borger, Balinge, Zweeloo), nog ees bezeen (R.wold, Borger,
Lhee, Dwingeloo); wagen : 't is te bezeen (Wachtum, Balinge),
bezee 't mar ies, 't zal oe rn eevallen (Ruinen) ; nog is anzeen
(Z.wolde); N. en NO. bezein: dat wVk nog neit, dat mouw'
eerst cis bezein (Eelde). 'n vette bezeen (Borger) of vette prīzen
(Zie i. v.).
zeer doen : hi het zich bezeerigd.
bezeerigen
bes, b.v. eerebezen (Kerkenbov., Diever, Dwingeloo,
beze
Lhee, Koekange, Ruinen, R.wold), eerdebezen (Hoogev.), eerbeien
aardbeien.
(Armen), eerbaaien (Ann. kan., Zuidlaren, Peize)
bessensap. Zie bei, albeer.
bezennat
bezetten (Emmen, Valte, Borger, R.wold, Koekange, Ann. kan.,
Weerdinge), N.-Dr. ook strīken, bestrīken bezweren,
wrijven en strijken een adderbeet, een steenpuist, een
zweer, een kneuzing, een wrat, wrang ān 't uur, of vrange
ien 't gier (Ruinen, R.wold), pien in 't l ief van peer (Eelde),
waarbij de pet wordt afgenomen en een formule gepreveld,
bv.: „Gelijk Mozes de Israelieten door de Roode Zee geleidde, alzoo zal di. t dier van deze kwaal verlost worden. •
Amen", waar „kwaal" dus in plaats van „plaag" is gesteld.
Aileen bepaalde personen bezitten deze macht. Zoo iemand
heet bezetter of striker : Wi j' min perd even strīken ? 't Het
slim pien in 't lief en 'k wol neit leist naor 'n veiarts (N.-Dr.).
(Zie Driemaand. Bladen, 2 e jaarg., bl. 12). Ook 2° doen: ik
kan het onmeu gelk bezetten (Alg.).
terzijde, apart; Zweeloo, Dalen, Wachtum, Eext, bij
bezik
zied, N. Dr. op zied. Zet dat mar bezik (Ruinen, R.wold, Beilen, Haden, Diever, Lhee, Dwingeloo, Hoogeveen, Kerkenbov.,
Meppel). We mussen elk bezik zingen elk afzonderlijk (Z.-Dr.).
Hij is zoo'n beetien bezik. Bezik eb e n elk gerecht apart.
zitten op : Stint Peter mut de luibert zien nust bezitten.
bezitten
bezuipen.
bezoepen
zorgen hebben : zoo doend' liadd' 't mensk niks te
bezoi•gen
-

,

-

bezorgen.
bezuken
bezwaor

bezoeken.
schuld, hypotheek : /4 het bezwaor over zien spul,
(Roden, R.wold).
bezwijmen.
bezwīmen
bijbel ; ook kaartspel (Rolde, R.wold) : de bibel van 32
bībel
kaartspelen, bībelen (Elp,
blaoden op taofel hebben (Beilen)
(Gasselte,
Dalen), een boer op d' rug
lezen
R.wold), in den bībel
leggen (Dalen).
biel (Peize, Vries, Zuidlaren, Rolde, Norg, Borger, Halen, Bei-
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len, Eext, Zweeloo, Wachtum) ; biele (Ruinen, R.wold, Koekange, Balinge, Zuidwolde, Diever, Dwingeloo, Lhee, Smilde,
Ann. kan.) biji ; hi wil zin bīltien niet op 't noestien hollen = hi
wil niet op de ket bīten (Borger) hij wil niet graag veel
werken ; de biel an de boom leggen. Bielenelsen, bielenstaele
(Koekange) steel in den bijl, N.-Dr. staol.
been. Hiervan beenen (R.wold) ;
bien, been, bein, bain
hard loopen;
bienern (Weerdinge, Smilde); bainern (Eelde)
er hard van doorbiendern (Dalen, Borger) droet *t ern
gaan. Hiervan bienerd (Zweeloo, Valte), beenerd (Armen,
Vries, Bunne, Halen), beenderd (Rolde, Emmen), bainerd (Ro
den, Peize, Eelde, Ann. kan.) longen, of meer nog meisie,
dat hard loopen kan, groote stappen maakt.
bien, verl. tijd beun (my.)bieden.
bier. Dit was de gewone drank bij
bier, beer, beir, baier
plechtige overeenkomsten ; groote maaltijden bij bijzondere
gelegenheden heetten ook bieren. Vandaar in samenst. in
Drente : kindelbier, kinderbier (Tar. II, 68) of kraambier
(D. V. 1838), bruiloftsbier, doodbier = leed- of groevebier,
Ruinen, R.wold groovenbier, balkenbier (Smilde). Sommige
dezer woorden verouderen. In het oogsten wordt op vele
plaatsen nog een vaatie bier aangeschaft en dan, meest
verdund, gebruikt als bouwbier. Elders zijn nog andere
samenst., b.v. op de Veluwe pannebier = Gron. richtelbier.
biester
bijster, leelijk, onfatsoenlijk, onstuimig : de weg biester,
ik was in de biester of op 'n biester
in de war, verdwaald,
de kluts kwijt, ook van iemand die ijlt of ,,van 't verstand"
is ; op 'n biesteren kommen, (R.wold) = an 't dwelen raeken
(Dwingeloo enz.) ; 'n biester slag van een meisje (Zuidwolde) ;
neet doon, 't steet biester ! (Zuidwolde) ; biester weer (Zuidlaren).
Ook klein : 't helpt oe 'n biester luttien (ZW. -Dr.), en biester beetie(n)
(R.wold, Eext) = een benauwd beetien (R.wold) en kleinigheid : 't helpt je gien biester (Borger).
biesterbos, biesteroome
boeman (Koekange). Zie biethap.
biet beet, hap, gedeelte : 'k heb geen biet van de ārfenis kregen
(Emmen). Verkl. bietien, fig. beetien (Zie blz. 33).
biet (N.), biete (ZW.), bit (N.)
bijt, opening in 't ijs.
bietertien
beenen of hoornen mondstuk van een pijp.
biethap
boeman. Koom nou niet
de sloot jonge, daor zit
'n biethap in (Koekange). Zie bi. 49.
biezen, bissen (Dalen, Ruinen, Lhee, Dwingeloo, Koekange),
R.wold) ; birzen (Vries, Witten, Schoonebeek, Dalen, Halen,
in de Oostelijke venen) of beerzen (Zweeloo, Valte, Borger,
DR. J. BERaSM A , Drentsch Woordenboek.
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Annen, Eext, Rolde, Zuidlaren, Vries, Peize), beerzeln hard loopen van koeien in de weide, met den staart omhoog, b.v. als ze door de warmte of door horzels geplaagd
worden. Hiervan beerzeltied (Borger, enz.) en birzig, dat ook
driftig, haastig, druk bezig beteekent (Zie bl. 51). Beerzen wordt
te Eext ook van personen gezegd in den zin van hard loopen. In verband hiermede gebruikt men de zegswijze : de
beers in de staart hebben voor zeer veel haast :maken, by. in
„Siemen aan 't vr-yen"; te Ruinerwold de bis onder de staart hebben.
jachtopziener, veldwachter, vroeger de landbiezejager
schapssoldaat, tevens vilder koldslaclzter. Zie Driem. Bl. I, 121.
ken, my. keune, keuchien (Dwingeloo,
big, bigge (aig.)
tusschen
Hoogeveen, enz.). Tusschen mot en big i n (Borger)
servet en tafellaken.
bij. Annen,
bij, bije (Dwingeloo, Ruinen, R.wold), bai (Peize)
Zuidlaren, enz. iem. Te Balinge is bij = korf met bijen en
iem = bij, te Zweeloo, Emmen, Rolde, Haden beide iem, b.v.
hoeveul iemen he j? = hoeveel korven. Zoo ook vroeger: Soo
een jonck ffte (onz. gesl.) ofte swarm mochte vervliegen (Dr. Landr.).
Mien olde b* in Z.-Dr. schertsend voor n4n moeder (vgl. beie).

Zegswijze : dē op d' b*n (iemen) past, komp ok wat van d' honnig
too (Eext). Hjervan bijker (R.wold), Borger iemker, Halen
iemenbijker. Een toenbijker is een bijenhouder in 't klein,
die niet met den wagen naar Groningerland reist, maar
zijn korven achter den toen houdt. Bijenbikkertien (Ruinen,
R.wold), ieanenbikkertien (0. en NO.-Dr.) ; iemenpikkertien
(Rolde, Haden, ook Eext), bijinies (Norg, Eelde) -- koolmees
die op de bijen aast.
bij (bijwoord en voorzetsel), uitspr. ook beei, bi, bij en bai.
oez koren b y (Borger) = binnen.
oez torf
}VW hebt oez heus
wij laten ons
schoeft
de
kaore
nog
ies
weer
by (Borger)
T
naar
nog eens weer inschenken. Tegen paarden is bij!
zvjn (D. V. 1839, blz. 288). bij
den diksel toe. er rīkeWc
naast: 14 lop er b y an, ook fig. : hij wordt niet voor
an
hij heeft zijn bewustvol geteld (Zuidlaren). 14 is wer
bij elkander.
menaer (ZW .), 4'enkaandrik
zijn terug.
dat de zon nog schijnt, bij lochten (Eext,
dre uur bi zunne
R.wold), bij daglicht.
bijzetten, van de kiok; enz. b.v. een
bijbrengen (Borger)
b^ stuk brengen (Halen).
Goode Vrijdag, 2 e Paasch-, Pinksterdag, enz. (Dwinbijdageii
geloo, Diever, Ruinen, R.wold, Balinge, Halen, Zweeloo, Dalen, Borger). Ook genoemd bijzondagen (Zuidlaren).
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bijgaon -- bij een begrafenisstoet naast of voor den lij kwagen loopen (Z.W.).
begrijpen.
bijkomen
bijschikken (Dwingeloo, Borger); anschikken (Ruinen)

mee
aan tafel gaan.
groenten (Hoogeveen, R.wold, Meppel, Dwingeloo);
bijspieze
toospiez' (Eext).
ring, waarmede de zeis aan de zendeboome wordt
bijworp
wordt bevestigd (Z.W).
niet bij 't verstand, krankzinnig (D. V. 1845);
bijzinnig
Ruinen, R.wold neet good bij 't heufd, 14 is van de regel. Wordt
ook gezegd van een paard of koe en is dan hetzelfde als

eenkennig.
bikselen -- eten, bikken (Borger, Valte, Ann. Kan., Rolde,
Zuidlaren, Assen, Witten).
stuk van een slijpsteen; met het afschraapsel
belegt men een strijk- of wetplank (Z.W.).
hartstochtelijk druk (D. V. 1847) : 14 is op bilder =
bilder
aan de loop, van streek (Oude-Molen). Hiervan bildern
(Eelde) -- hard loopen.
te voet.
billewaegen (Z.W.): 9n it de b.
reep, touw om te binden, reepe (Dwingeloo),
binde, bin
liende (R.wold); bininge (Zuidwolde)
twijgen om boonestokken vast te binden ; karnbinde
zwengel met handvatsel van de karn, gewoonlijk karnwinde (Emmen, Valte)
of karnwin (Eelde, Ide, Roden, Bunne, Annen). Zie achterbin.
bīndeldoek (Koekange)
luier.
binder (Z.W.-Dr.)
vrouw of man, die de korenschooven bindt;
bīndeŗjak
wit jakje van zoo'n vrouw.
birzen, birzig. Zie biezeli. Birzig weer
weer, waarvan de
koeien beginnen te birzen (Halen).
bisse
markt. Ommerbisse (Z.-Dr.)
markt te Ommen in
den voorzomer, in Z0.-Dr. zegt men Ommerbissing, bisse
weg
weg van Zuidwolde naar Ommen. bissekiste (Ruinen, R.wold)
zekere, met figuren bewerkte, kostbare kist
om kleeren in te bergen; bissewiel
wiel op de markt te
Ommen gekocht. Bissedonderdag (ZW.-Dr.). een drukke
marktdag te Meppel. Daar koopen, kochten de boeren van R.wold b.v. hun bissegoed, bissewaren houten schoppen,
manden, enz. Met bismaandag bedoelt men den middelsten
Maandag der drie opeenvolgende Maandagmarkten, in 't laatst
van Oct. en begin van Nov. te Coevorden gehouden. Het
was lang gewoonte, dat de jongelui uit het ZO. van Dr. hen de
4*

biksteen

-

-
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b. gingen. Hij heet ook middelbismaandag (Buinen, Borger), of
biesmaaridag (Zweeloo) of biestmaandag (Valte) of beestemaandag (Dalen). Zie beest.
bit ijzeren stang van den toom (alg.). Jong, wat hej dat peerd
'n kwaod bit andaon ! Jao jong, mor 't mout aost wel : 14 is qt
(neet) zuver and' hoed; a'j hom ankomt (ankommen) hauwde as de
duvel; 't is 'n rakkert; hef 914 at 'n keer ov wat op d'loop west
(N.-Dr.). Bit is ook bijt, gat in 't ijs.
blabberd. Zie blebberd.
blad blad ; my. blā (Haden, Ruinen, Zweeloo, Valte, Wachturn, Dalen) ; blao (Borger), Koekange en omstr. blaan, elders
blaoden. Hiervan bladderen en bladderig (Assen, Borger)
van kalk, verf gezegd.
blakertien, blēkertien (Ruinen, Dwingeloo, Schoonebeek, R.wold,
Zweeloo, Halen) 10 presenteerbiad, N.-Dr. blaokertie(n),
maar meest bred, verkl. brettien; 2° kaarsblaad1e of ook
loop- en hanglampie (Weerdinge); 3° walmvanger boven de
lamp (Annen).
blaks, blaksem, blaksemale (vgl. duvel haele, Dwingeloo, en
duvel(h)aol Eelde) ; blikkie, bliks : o en de bliks ! as te(r) bliks
ophobbelen (Borger) = ophoepelen ; 't is bliksteender duur;
't is blikstiens mooi; nam 't blikskies kwaoliek; bliksiekaoter
(Valte, Eelde, Borger), blikslaoger : blikslaogers gauw edaon
(Hoogeveen, R.wold), blikslaogerse jong (Norg, Eelde), blik
—

-

semskind.
blakstil (Vries) bladstil. Er is gien bladdien reur (Borger).
blankslachter = koldslachter (Eelde, Annen, Halen, Ruinerwold, Borger, Valte) = witmaoker (Zuidlaren) vilder. Van
iemand, die fig. vilt, heet het ook : zet het been er op (Zuidwolde).
blaor(e) blaar (alg.).
blaord, blaard helder, van de lucht.
blaorde (Ruinen) ; blaor(e) (R.wold, Koekange, Borger, Dwingeloo) ; blaorko (N.-Dr., Borger) ; blaorde ko (Halen), blaorkopte
koe (Z.W.), bleurkop (Koekange) koe met een witten kop,
maar met zwarte, vale of roode ringen om de oogen. Is de
kop geheel wit, dan heet ze witkop. Aste bi blaorko anzeelt
staeist, must er bi staon (Borger).
blaos (Annen, Zuidlaren, Rolde, Eelde, Assen) ; blaoze (Zuidlaren, Borger, Peize, Gasselte, Zweeloo, Wachtum, Schoonebeek, Z.W.-Dr.) blaas, zwienblaos (N.-Dr.), zwienenblaoze
(Zweeloo), varkensblaoze (R.wold), waarin ze b.v. pootboonen
bewaren.
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straatblaozen (alg.) --- 1° blazen. Hiervan blaospoepen (alg.)
muzikanten. 2 0 overdrijven, bluffen, pochen, grootspreken.
toeten en blaozen ; pochen e n blaozen. Hiervan
pochhans.
blaozerd
droge huidontsteking in 't aangezicht (Hoogeveen,
blasters
R.wold) ; blasterig (Halen, Diever, Ruinen)
10 schilferig,
verhaard ; ook van geverfd hout, waar blaren op getrokken
zijn (Hoogeveen, R.wold), bladderig (Assen) ; 2° opgezet in
't aangezicht, opgediend, dienig (Roden), dienerig (Eelde),
dolsterig (Dalen), plossig (Valte) ; bluisterig (Eelde, Roden,
Valte, Assen, Eext, Halen) : bluisterige wangen gloeiende w. ;
3° ook gezegd van 't weer (Borger) : vgl. bluusterig.
blauw
blauwtje, blauwgien (Halen), blauwgie (Rolde, Eelde,
Zuidlaren) : blauw geven (Ruinen, R.wold, Beilen), een jong blauw
laoten loopen (Borger, Ann. kan.),
hef blauw had. 2 0 blauw
geven (Wachtum, R.wold) of blauwen (Wit t en)
rooken,
dampen. blauwe vloer
doorgebrande steen om er mee
te schuren. blauwe domeneer
oude scheldnaam voor
gemeenteveldwachter (Z.W.).
blebberd, ook blabberd (Eelde)
persoon, die ongemanierd
en ruw altijd het hoogste woord voert.
bleek, my. bleeken (Assen, Gieten, Borger, Gasselte, Emmen);
bleiken (Ann. kan.), blie
ken (Weerdinge, Borger, Valte) ;
blēkens (Hoogeveen), bleekens, bleikens (Donderen, Eelde,
Paterwolde, Peize, Ide, Roden, Norg), blekbessen (Lhee), blek
bezen (Ruinen), blekbers (Diever, Dwingeloo, Koekange, Hoogeveen), blekberties (Ruinerwold), blikberen (Elp, Balinge,
Zweeloo, Wachtum, Halen), bliekbēren (Berger), blikbeien
(Dalen), bleibers (Holl. Yelp) -- bosch- of blauwbes. Samenst. bl(i)ekberbossien = bleikenbosch, enz. Groote blee ken en braambessen heeten te Eext potbleeken en pot
brummels.
bleeken, blēēkens
mazelen (R.wold, ZW. -Dr., Dwingeloo, D.
V. 1839), meulens (Diever), messels (Valte, N.- en Z.-Dr.) ;
Dalen en Coevorden bleeken en messels, Schoonebeek blekken
Gramsbergen).
bleeken
blaffen (Elp, Oudemolen, R.wold); vloeken (Elp).
bleren, blēren (aig.)
blaten (Elp, Rolde, Z.laren blaeten),
schreien, blerbek (aig.), bleerderd
schreeuwer, kind dat
veel schreit, schaap, dat veel blaat, evenals beulbek
koe
die veel loeit (Borger).
bles, bleste
paard, koe, schaap met een bles voor den kop
Ook eigennaam van een dusdanigen hond: andere gewone
-

-

-

:
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hondenamen zijn : Polio, Banko, Siep, Tee, Loos, Snel, Knecht,
Wakker, Blinder. Samenst. ; blespeerd, een broenbles, zwartbles(te).
Ook bef : 'ra bles veur d' hals (Borger).
bleu
bloode (alg.).
bleui (Assen, Anloo, Beilen, Norg), bin! (Eelde, Vries, Peize,
Rolde, Zuidlaren, Valte, Zweeloo, Dalen, Zuidwolde, Diever,
Dwingeloo) --y bloei. Dat peerd het blui in de hakken (Eelde,
R.wold), dikke, opgezette hakken.
bleuien, bluien
bloeien, gloeien, blozen, zwellen van de
spataderen bij een paard. Zie blossem en bleui.
bleuerig
zie bluusterig en blossem.
bleukeren
berooken, bewasemen (D. V. 1847).
onthaarde schapenhuid ; vel:
bleut(e)
wol m4 an de bleut
(Eelde), hij wilde mij een pak slaag geven; omslag van
een boek (vrij alg.; niet te Dwingeloo, R.wold); blad: 'n bleut
papier (Valte). bleut (zie blod) beteekent ook boekweitkaf
(D. V. 1845, 1847), ook krodd(e) genoemd; verder onzuiver
was en bleutien is te Diever een kleine erfenis.
het vliegen van bijen naar
bleuten (Z.Dr.), bloon (Borger)
de korven met bolletjes stuifmeel, of met de verzamelde was
tusschen de pooten. Men zegt dan, dat zij bleuten (Koekange).
De iemen bloot al (Borger).
blide an (Halen, Beilen,
blij, best : 't steet mi, 't stiet
blīde
Elp, Borger) ; ik bin er recht blīde van da'k oe vunden, vonden
heb (Zweeloo, Wachtum, Haden).
kaal, naakt; het huus steet er aordig blik (Ruinen); blik
blik
en bloot (Ruinen, Koekange, R.wold); zonnig: 't is en blik ende
(Smilde, R.wold), 't is blik in de kamer, als er geen gordijnen
voor de ramen hangen (Smilde), 't is blik an d' oogen (Halen);
ook vroolijk, vrijpostig; blik kiken (Dalen, D. V. 1847).
van blik, fig.: blikken keteltien (Z.W.), teergevoelig
blikken
hef de blikken rnusse op, hij is slecht gehumeurd.
mensch;
stoet, wittebrood, in een blik gebakken (Z.W.)
blikstoete
zie bouwmannegien.
blikstartien
op de vlakte, in het open
vlakte : op de blikte
blikte
veld (R.wold).
blijk; veeartsenijkundig bewijs, dat een beest drachtig
blīk
is : 14 (koe, geit, schaap) hef nog gien blik (Ruinen, Dalen,
Zuidwolde, Halen, Z.W.), gef nog geen blik (Beilen), ook in
't my. blīkens hebben (Balloo, Bo ŗger). „Een pink, die kalveren moet, heeft dan vocht in 't gier, dat is, hij heeft bliek"
(Smilde).
blind, vensterluik. De luiken, in oude huizen
blinde, blin'
—
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nog aan den buitenkant, heeten vēnsters (Borger, Buinen,
Gasselte, Zweeloo, Dalen, Schoonebeek, Ruinen, Halen), te
Dwingeloo, R.wold blienden: Waar een lijk in huis is, zet
men een bliende op straat tegen den muur onder 't venster,
terwij 1 men 't andere sluit: zoo ook bij de familie. Als het
lijk het huis verlaat of op 't kerkhof is, wordt de bliende
weer in de hengsels gehangen door de naoberwīven
Dr.). De luiken aan den binnenkant heeten alg. blinden, blinnen, in 't Z.W. blienden, blienen. De vensters buiten worden
gewoonlijk aan den binnenkant gesloten, en splitveer deur en
bolt. Deze buitenblinden verdwijnen echter meer en meer,
behalve bij hen die bang zijn, dat de glazen worden ingeslagen.
blindhummeltien (Coevorden, Emmen), brumhummelke (Oosterh.) blindemannetle. Zie dobei. blindhummeltje (Ann.
kan.), stakkerd.
blind (te) Ide, te blinder (Valte, Zweeloo, Halen, Beilen, Dwingeloo), te blunder (Eext) de blinder (Hoogeveen, Halen,
Eelde) te drommel. 'n blindersche jongen (Ruinen, R.wold).
blinders geern (Koekange) drommels gaarne. Zie bles en

blaks.

blod was in onzuiveren toestand ; boekweitkaf. Zie bleut.
bloed, blood, N.-Dr. bloud verwantschap. /cold bloat verre
of aangetrouwde verwante (Alg). 't Blood kropt, 't bloud krup,
waor 't n. gaon /ca n. Ze bint van e'ēn bloed. Niet in 't bloed =
aangetrouwde familie. blodden bloeden: moet er zwaor
veur blodden (Borger).
bloedig (fig.) : i/c heb er bloedig tegen ewarkt (Z.W.)
blok, Halen, Koekange, enz. bluk: een blur an 't been een
kind, dat hindert bij 't werken of uitgaan. armblok holle
paal met sleuf en deksel, b.v. in de kerken te Oosterh. en
Schooneb. of op begraafplaatsen, b.v. te Borger. Blokliehten
-- het geld uit het blok nemen. Verder heeft blo/c natuurlijk
ook de gewone beteekenissen : een blo/c hout of klobbe, een
blok van een meid, een klobbige meid (R.wold). blokgooien
(Ann. kan., Annen, Zuidlaren, Rolde, Balloo, Vries, Dwingeloo); ook bakgooien (Zuidlaren, Roden, Valte, Weerdinge); bakkiengooien (Emmen); bokgooien (Schoonebeek);
baoken (Zweeloo, Dalen, Borger) ; klobbegooien (Zuidwolde,
R.wold); klootgooien (Assen) spel, waarbij men op een
blok of een baksteen centen of knoopen legt. Te Ruinen
zegt men dan : ze doot op de klobbe. bloktikken (Assen) —
met een steen op de centen slaan om die van het blok te
doen kantelen ; blokhouwen, blokhakken = koekh. : een koek
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of een „stoet", op een blok gelegd, met een soort van bijl
in een bepaald aantal slagen doorsnijden (kermisvermaak).
bloktong (Eelde, enz.), bloktonge (Ruinen, R.wold), bluktong
(Balloo, Halen), bluktonge (Koekange), bloktong (Wachtum,
Dalen) gaffelvormig stuk hout van het voorstel van den
wagen, tusschen de lippen waarvan de dissel is bevestigd
(alg.) of de lankwagen: de dissel draait er in op en neer,
de lankwagen horizontaal, ook de verbinding tusschen vooren achterstel wordt zoo genoemd ; zie lankwagen. blokhal
ster (Dalen, Wachtum, Vries, Ann. kan., Borger); blukhal
leeren halster.
ster (Zweeloo, Dalen, Haden)
blom
bloem, my. blomen.
bloot, bloode -- bloot : met de bloode kop (Borger, enz.).
blootna(o)kend (Borger, Assen, Anloo, Ann. kan., Norg), bloot
en naokend (Vries), nakend e n bloot (Holl. Veld, R.wold)
naakt en bloot.
bloesem, meest van
blossem, Hoogeveen, R.wold blossem
boomen, maar ook van heidestruiken en boekweit. appel
een onmogelijke kleur (Assen). dunbiossemzeegreuin
derblossem (Dalen, Valte, Halen, Lhee, Weerdinge, R.wold)
kleine donderkoppen : de lucht bluit dan (Weerdinge), is
bluierig (R.wold, Holl. Veld); dunderblui (An n . kan.) groote
donderkoppen; groote wolken in 't nalaar heeten te Borger
sneiblossem. Blossem is ook een naam van huislook (Eext),
huusloof (R.wold). Op de huid van een goed doorvoed paard
komen na het uitharen vlekken, blossems genoemd (Borger).
windzak, snoever = bluusterboksem. Dit van:
blufzak
bluffen, zwetsen (Witten, Ide, Norg).
bluusteren, bluisteren
bluusterig, bluisterig (Valte, Borger, Halen, Balloo, Donderen) koortsig, blozend van kleur, opgezet, ook van de
lucht; met regen en wind en onweer dreigend ; te Schoonebeek, Peize, Gieten en in de Oostelijke venen pluusterig,
R.wold bleuierg. Zie blasterig, blossem.
bobbelnat (Ide, Balloo, Peize, Rolde); babbelnat (Zuidlaren,
Vries) bocht van koffie, koffiedik met water, ook genoemd
goggel (Rolde, Ann. kan.); joggel en juggel (Assen); joegel
(Weerdinge, Halen) ; joechel of tjoechel (Eelde); gorrelnat
(Eext) ; boksemnat en foezel (Ann. kan) ; sluus twee en schot
telwater (Beilen, Eext); ringeljocht (Exloo); peermieg (Eelde,
R.wold) ; piel (Halen), jacht deur de toen (Dalen), enz. Een
groote potvol daarvan heet een boes koffie en het drinken
daarin heet boezen en slampen (Eelde).
boodschap : W kregen bod om b'y heur te komen (Borbod
-

-

-

-
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ger). Vandaar boschikken (ZW. Dr.), bodschikken (Schoonebeek), bod sturen (Emmen, Schoonebeek, ook ZW.-Dr.); bod
doen (Dalen) — een boodschap zenden, een bosschup sturen
(Halen, Wachtum, N.-Dr.), bosschuppen. opontbod (Zuidpremie voor het
wolde) = tegenboodschap. bodgeld
vuil
verhoogen van het laatste bod. bod ook = keer:
(= viel) ieder bod, 14 is ieder bod dronken (Eelde).
bak met getraliden bodem om aardbodde 1° eerpelbodde
appels te wasschen (Ide, Donderen, Tinaarloo, Vries); een
dgl. bak heet meestal en ook daar eerappelzeef. 2 0 een
sterke eikenhouten bak, rustende op twee balken, die als
slede gesleept wordt om ier over het land te brengen en
verder bij sneeuw en gladde wegen als voertuig wordt gebruikt : hef 't zwin in een bodde wegbracht (Eelde), de pongen
in een bodde van de meulen haold (Roden).
uitkiemen van aardappelen.
bodden (Borger)
(ge)ding, waartoe men wordt opgebodding (Dr. Lāndr.)
roepen, geboden.
postbode, die een vasten loop heeft om de brieven
bode
by. naar het station te brengen, brievenbesteller; in 't meerv.
dienstboden.
hut, opstal in het veld (N. D. V. 1889, bl. 81);
boe, boo
uit zulke boe6a ontstond Nieuw-Schoonebeek (Dr. Pod.. I, 170) :
-

—

de bewoners zijn oorspr. Munsterlanders, die sedert 1815
het veen ontgonnen (N. en Adv.blad 1824). Een viertal van

die boe6n bestaan er nog te N.-Schoonebeek. Ze liggen
midden in 't wei- en hooiland. Ze bestaan uit een schuur,
welke in twee6n is verdeeld ; de kleinste helft dient als
woning voor den booheer, de grootste biedt gelegenheid tot
stalling van omstreeks 20 stuks jongvee, benevens een melkkoe, waarvan de melk door den booheer wordt gebruikt.
Beide deelen zijn door een lage schutting gescheiden ; een
zolder komt in geen van beide voor. Door twee kleine
raampjes, ongeveer 40 bij 25 c.M., ontvangt de woning haar
daglicht : de rook van het vuur verspreidt zich door de geheele boo, daar een schoorsteen onbekend is. De booheer is
den boer behulpzaam bij het hooien, den „graanbouw" en
den aardappeloogst ; 's winters woont hij in zijn hut en voedert het vee. Zijn loon is dat van een knecht ; van den
boer heeft hij vier kippen en een haan ; 80 eieren moet hij
voor de grasmaaiers en hooiers bewaren, de andere zijn
zijn eigendom. Bij de boo staat een schuur tot berging
van hooi en stroo.
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bodel (Halen, Ide), bool (Ruinen), boudel (Oostelijke venen),
bon! (N. Dr.), ook wel boel
inboedel, roerende goederen
't is wat te ze
tilber. 't is 'n bodel
zeggen ; ' n belabberde bodel ^.
Ook menigte, Meppel boole.
booldag (Norg, Ide, Eext, Rolde, Balloo, Gasselte, Borger),
boeldag (Zweeloo, Beilen), bouldag (Noordenveld, Zuidl., Ann.
kan.), miening (Norg, Donderen, Ide, Eext, Assen, Anloo,
Gasselte, Zweeloo, Emmen, Dalen, Schoonebeek), opslag
(Ruinen, R.wold) verkooping, erfhuis.
boelpenningen (ook te Eelde), boulpenningen (Roden)
kooppenningen : ik bin nao de notaoris west om de boulpenningen te
betaolen (Roden).
buik : pin in de boek en zin an koek
bock (R.wold), buuk
(Weerdinge). Vgl. balg. Die flesch hef 'n clikke boek. Boekslaogen
van een dier (Gieten).
boek. Verk.leinw. bokien : de vier zijden van den bikkel
book
heeten te Roden : essien, boekien, koeltien en staonertien
(Zweeloo staogien).
bookweit (Haden, Rolde), bookweite (Ruinen, R.wold, Diever,
Hoogeveen), boekweit (Zweeloo, Wachtum, Schoonebeek),
boukweit (Norg), boukwait (Roden), boukwaait (Peize, Eelde,
Vries, Zuidlaren, Ann. kan. en de Oost. venen boekweit : zand- of veenboekweit. Wat de laatste betreft : het
veen wordt op greppels gelegd om af te wateren ; vroeg in
't vooriaar wordt het met een hak (Schoonebeek) of vene
houw, d. i. een kromme haak, een omgebogen schoffel,
van voren als een ankerlepel, stukgescheurd om te drogen.
Daarna wordt dit in brand gestoken en in de asch zaait
men boekweit. De eerstvolgende winters wordt met een vene
krabber, een ijzeren vork met vier gebogen tanden, het veen
losgewoeld om uit te drogen. Dit veen wordt weer in brand
gestoken en in de asch weer boekweit gezaaid. (Dr. Taf. II,
170). Na eenige 1aren moet het veen een langen tijd rusten.
Boukwait keeren de gemaaide boekweit omleggen om te
drogen. Het boukwaitdorschen (Roden) of weitdorschen ( \Veerdinge) geschiedt op het land, althans in de open lucht, in
September. Niet in ZW.-Dr. en ook niet meer te Eelde en
Peize. De graszode wordt afgestoken, de grond geeffend as
'n deel, de leg gespreid en op de maat geslagen. Alleen d^
laatste leg slaan alien tegelijk : larpen (Roden).
bookweitenmaon(e) de voile maan in 't begin van Sept., waardoor de boekweit kan rijpen. Deze maan komt niet elken
avond een uur later op dan den vorigen, maar veel minder.
-

-

-
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zomer (R.wold.) of St. Michielszomer
nazomer, mooie herfst.
boekbookweitenbolle (Ruinen), -- bol (Halen, Donderen)
weitsehoof ; zie bolle. In N.Dr. wordt de b. niet gebonden.
boer 1 °. boer : een heele of groote of dikke boer heeft 4 of
meer paarden, een halve boer heeft 2, een keuter of keuterboertien minder. Dit is echter geen vaste regel. Te Ann.Kan. heeft een keuterboer in 't geheel geen paard. 2°. collectief : de boeren van een dorp of gehucht, by. „de heele
Pesser boer' wou wel voor hem teekenen" (schrijft ten minste
Van Schaick), d' hide boer kwam 'nkaander (Borger), de
boer mot ies b mekaar (Halen). Dezelfde beteekenis heeft
boerschap, boerschup, dus boervergadering = boerschapsvergadering. As de boeren in B. boervergadering hollen, doen
ze dat gewoonlijk veur Lamert zien baander. Daor
stunn 'n stuk of wat groote boomen: unner die boomen
laggen wat stukken holt van aole boomen en 'n paor olle
balkens, die oet L. zien hoes kommen wassen, doe 't
vertimmerd was. Daor weur 's Meitieds 'n euienscheper
wonnen, en 's haarfs over 't schepers loonbeuren handelt;
daor weur besleuten over boer2waarken en er weur reneerd
over de toestand van wegen en dieken, daor weur 't met
d' schaop hen d' rogk gaon en 't zwienen huen op de es
ofsteld. As er geldzaoken in de boerschup te behandein
wassen, dan kwammen ze in de school bij 'n kaander. De
boerschup betaolde vroeger altied in eens de verponning
van 't waardeel, dat in de school gebeurde. Mus er veur
't unnerhold van broggen of veur dat van 't schepershoes
betaold wodden, dan was de school 't ontvangkantoor en de
boervolmachten wassen de ontvangers. Maor now zul er vergaodering wezen in de kastelein zien hoes. De boeren wilt
er handeln over de oprichtichting van 'n botterfaobriek."
(Prov. Dr. Cour. 9 Aug. 1900.)
En zoo elders. Men vergadert op den brink, 's winters bij
den haard of op een deel, of bij den bollenboer (Emmen) of
in de dorpsschool of als het de schapen betreft, in het
boerhoes, d.i. bij den scheper. Om de boeren bijeen te
krijgen blaast de boervoogd of hoornboer of boervolmācht
(die bij 't boerwaarken ook wel modderkieker wordt genoemd)
het boerhoorn (Dwingeloo, enz.) of hij zendt soms door bemiddeling van den onderwijzer eenboerbriefiien (R.wold, Weerdinge,
Haden) rond. Boerwa(a)rken heet het gemeenschappelijk werken, waaraan alle boeren en arbeiders meedoen, b.v. het

bookweitenzommer,
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verbeteren van den algemeenen weg (Gass.nijveen, Eext,
Borger, Valte, Weerdinge, Zweeloo, Balinge, Ruinen, Halen,
Dwingeloo , Teraard). Soms wordt dit met briefjes
bekend gemaakt, ook wel door aflezing na de preek door
den dominee of den voorzanger (in of buiten de kerk). Andere samenstellingen : boerdrift
gemeenschappelijke
koeien- en schapenweg; boergrond
gemeenschappelijke
grond, buiten den esch, voor schapenvoeder, bijenteelt, enz.;
ook wel in het dorp en dan veelal met opgaand hout beplant. Maar in den laatsten tijd is de boergrond meest
verdeeld of verkocht; boerholt
gemeenschappelijk bosch;
„de verplichting tot het onderhouden en maboerlasten
ken van buurt- en andere wegen, waterloozingen, die aan
den schouw zijn onderworpen". (Zie verder Pan i.v.) ; boer
straat dorpsstraat; boerrechten wettelijke bepalingen,
door de boer van 't karspel vastgesteld en voor de geheele
bevolking bindend ; boerwilker, in 't Dr. Landr. buirwil
cher geschreven en daar ook buirtuich genoemd —
„uitspraak der gezamenlijke buren op de goorspraak
of der zeven buren op het rocht." Vgl. 3° buren (Dr. Moz.
buurtschap (Gasselte), buirschap
I, 48) en zoo boerschup
inwo(Dr. Landr.). 4 0 inwoners (vgl. 2), by. Dunderboer
ners van Donderen. Andere samenstellingen: boerbol
stier der „boerschap", die bij den hoornboer wordt gestald of om de beurt voor een jaar bij de verschillende
boeren, die dat iaar dan bollenboer heeten. boerenhond =
schaaphond, maar ook voor 't hoeden der koeien gekruikt —
Drentsche herdershond of siep. Boerenj ongens (Ann. kan.,
Roswinkel, enz.) brandewien met boonen (Rolde, Borger:
bij bruiloften zingt men : Brandewien met boonen, Dat trekt oes
in de toonen) brandewijn met rozijnen. Te Eelde heeten
die rozijnen ook broene boonen. Boerenmoes (Lhee) = moes
(Zweeloo, enz.) boerenkool. Boerenzeuntien (Wijster, Halen)
arme lieve zoentje (Beilen), lieveheerstiekien (Eelde)
zekere dans.
lievenheersbeestje, boerendreisprong (Halen)
een
boerderij
hebben
(Ruinen),
iongen
van
schapen
boerken
en zwijnen aanfokken en verkoopen (Borger, Donderen), ook
boerkt zuk goed (Buinen).
van paarden en koeien (Beilen).
hij is zijn
(Ide,
Rolde,
Annen)
er
deur
henneboerkt
Hy is
kwijt. anboerken (Gieten) : 14 is in een jaor of wat aorig
anboerkt. oetboerken (Eelde) : 14 is glad oetboerkt (Eelde) —
hij heeft niets meer. 't land uutboerken (Dwingeloo) uitmergelen, uitputten. achteroetboerken (Zweeloo, Donderen,
-
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achteruitgaan ;
Eelde, Halen, Assen, Borger, Ann. Kan.)
is
opboerken (Borger) : hi hef zuk er hielendal bovenboerkt
een welgestelde boer geworden. Hiervan boerkern (Dalen,
Ann. kan.) : hij et zich der op boer- kert = boerkt.
boerderij (Emmen),
boerkeri j (alg.), Gieterveen boerkerai
vooral eene die in 't klein gedreven wordt, boerkereigien (Borger), keuteri j (Vledder).
zie bobbēlnat.
boes
booze geest, die zich in roggeakkers verbergt
boesappert
en op kleine jongens om ze 't haar af te spinnen. (Zuidlaren, Weerdinge). Zie biethap.
onverschillige longen, dolleman.
boesbeller (Peize)
boesenkool (Ruinen, Zuidwolde, Dikninge, Dwingeloo), boeskool
kabuiskool.
(vrij aig.), beuzekool, keboeskool (Borger)
groot, rond hoofd.
boeskoolkop (Ann. kan.)
buiten, buitenplaats.
boeten (aig.), buten (Zuidwolde, Assen)
Boeten 't daarp stun 'n mooi boeten (Borger). BV lop op boeten
of in boeten (aig.), ook veur boeten (Dalen, Balloo)
hij loopt
buiten.
hef de nacht op b. (Eelde), veur b. (Rolde) deurbrocht.
H^ giet zik te boeten (Beilen). Als zelfst. nw. ook boetenplaas
of plaos, verkleinw. boetendie Eelde).
boezen -- wartaal uitslaan (Dr. V. 1838), razen, buizen (Dwingeloo, bazen, bazelen (R.wold). Ik bin neet gekomen om te
soezen of te boezen (in broedneugerspoEzie). Ook huilen van den
wind: heur boeten es boezen. Onstuiming weer heet roezeboezig weer (alg.) en winderig heet boezerig (Zuideropg.)
boezekerl. Zie busjeude, beuze.
bof
belroos.
bok (alg.)
lage, platte schuit, die getrskken of geduwd
wordt ; een bok turf (Dwingeloo). Een kleinere schuit met
minder ronden steven heet in 't Z.W. punter.
bok
bok. In kinderspelen : bok, bok staovast ! hoeveul /wrens

in de mast (Borger). bok, bok, hoeveul horens hest ? bokkiespringen.
Een bok aan touw hebben (Valte), bok aan touw wezen (Z.W.),
een bokkie an hebben (Rolde)
dronken zijn. Bokkiestaon
steunen, door iemand op de gevouwen handen of op rug en
schouders te laten staan. Van de bok dreumen = op de appelmark kommen = op de koffie kommen (Dalen) van een slechte
kermis thuis komen. bok lompe kerel, lompen bok (Zuidlaren, Weerdinge), 'n bok van 'n kerl, vandaar boksch (R.wold)
lomp. Bokkenstreek
buurtschap bij Donderen, waar
veel bokken zijn.
bokkepoot (Hoogeveen, ook elders b.v. Amersfoort)
soldaat,
infanterist; zijn ransel noemt hij „ bok1e".
,
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bokgooien, baoken (Dalen), blokgooien (Borger)

zie het
laatste woord.
bok twee- of driepootig werktuig met katrol om hout, of
voor klompenmakers gevelde boomen op den wagen te heffen
(Eelde, Gieten) ; soort van takel voor 't opzetten van gebinten (Z.Dr.).
boken (Dalen), bokken, beuken (Borger, Annen) slaan, b.v.
van vlas, met den vlasboker, bokker (Coev.), beuker (Borger, Annen), bokslag (Borger, Valte), bookslag (Valte). Ook is
bookslag (Roden) werktuig om den leemen dorschvloer
effen te slaan.
boken slaan in 't alg., het ijs stuk slaan (Zuideropg.), een
pak slaag geven (Dwingeloo, Zuidwolde) : een op de rug boken
(Roden), hi bookt er mar op (Weerdinge, Buinen, Eelde, Z.O.Dr., b.v. op de koeien) ; eekboken (R.wold) schors van
eikenhout slaan.
boks (alg.), ook bokse (Z.laren), bukse (Roswinkel), boksen,
boksem (Norg) broek, Z.wolde brook (zie ald.) : op zien b.
geven, veur de b. geven ; achter de b. kommen ; he het voeligheid
an de boks (Borger), he hef de boks neet kapot (Assen) : zie
brook) ; de boks an hebben (Borger, Buinen, Gass.) ; even oet de
boks moten ; het is boks en wambuis met die twee (Rolde) zij
zijn groote vrienden. Hiervan boksen , boksempoffer (Peize),
pof%rd (Rolde) kleine dikke jongen, ook windmaker
(Ann. kan.) ; boksemknoop, ook alleen boksem (Rolde) ; bok-

-
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senpiep en bokspiep; boksembuzen ; boksemmannegien
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een kl eine jongen, die in de broek komt (Borger).
tochtig van geiten (Weerdinge); en zie bij bok.
boksch
bokseln met moeite loopen : Het kind bokselt b0 vaoder an
(Witten, Rolde, Valte, Peize, Borger, Ann. Kan.); nog niet
gewoon zijn een broek te dragen (Assen); te Eelde, Norg,
Donderen, ook van kinderen, die leeren schaatsenrijden,
waarnaast fokseln ; hard werken : h/O bokselt den heelen dag an
(Hooghalen) ; eindelijk in orde komen: 't zal wel wat hen bokseln (Zuidlaren). Hiervan bokseler (Borger) iemand die
met moeite vooruitkomt.
bol l bolle (heldere o) houten nap ; Eelde, Peize, Norg, Donderen, Bunne, Vries, Elp, Weerdinge zeggen nap. Waar
bol het gewone woord is, beteekent nap meestal een steenen pan (by. Dalen, Zweeloo, Valte, Borger, Hooghalen).
Samenst.: kaarmelksbolle (R.wold) of soepenbol (Bunne,
Donderen, Eext) ; in een kinderliedje : Hol Bol zoepenbol
(Borger).
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st_ek, dikke bollen (Roden);
kluit aarde :
ook Drentsehe ronde stoet; Drense bol. Ook gezegd van
koren, dat met de tochtrief (Ide) of trekrief (Balloo) nog
van 't land is bijeengeharkt en in ronde bossen wordt gebonden. Zoo'n bos heet schutbol (Borger), schotbol (Balloo,
Ide) of schotbos (Eelde) : zie bos en Mlle. Wier(r)elbossien
heet een kort, verward bosje, gemaakt van 't geen na 't
dorschen is blijven liggen (Uffelte). Nog gebruikt men bol
bij mest: gestoken mest zet men in hoopen van 3 bollen op
't land (N.Dr.).
stier. De hoornboer (zie blz. 59) heeft tebol, bolle (doffe o)
vens, oorspr. althans, den bol. Te Zweeloo heeft een der drie
volmachtea het horen, terwijl de bol ieder jaar rondgaat. Te Eext
houdt de meestbiedende den bol, door de volmachten gekocht. Te Hooghalen moet ieder boer, die 2 paarden heeft,
op zijn beurt bol hollen; die 1 paard hebben, moeten
ber hollen. 'n kop as 'n bol (Eelde), as 'n bolle (R.wold).
H& lop er op an as 'n bol op 'n opper heui. Een oftandige
bol oude stier; na 4 of 5 jr. is het wisselen gedaan:
dan heet hij oftandig (Ann. Kan., Dalen; zie afstandig).
vleeschspijs, gemaakt bij 't slachten
Samenst. bollebrood
dekgeld ; bolbred
van runderen (Uffelte) ; bolgeld (Borger)
- p l ank, die een kwade stier voor den kop heeft. Ook
fig.:
hef 'n bolbred veur hij heeft geen gevoel, is zeer
mannelijk kalf; 'n bolkalf kriegen
onbeschaamd. bolkaif
- van dronkenschap braken (Borger) ; Bolkalver scheldweiden, waarin
naam voor de Zuidwolders. bolmaoten
vroeger stieren liepen (Z weeloo). bolkop, bollies (Peize) —
een scheldwoord. bolpies
bullepees (Z.laren), pinkbol
jonge stier. Adj. bollig (Eelde), bolsch (Emmen, Valte) —
tochtig, willig (van koeien), spillig(Hooghalen), varig (Z.wolde),
vaorig (R.wold, Z.Dr.) vaordig (Uffelte).
bold
boud, overmoedig: bold spreken (Ide, Dalen, D. V. 1850),
bal opspreken (Zuidwolde), bottelik (Eelde). Een bolte kerel
(Borger) is synoniem — met stolt.
bolderen, bollern (doffe o), baldern, buldern (Z.laren), bullern
(Ann. Kan.) bulderen van den wind in de schostien (Ann.
Kan., Donderen, Balinge, Valte, Borger, Zweeloo); schreeuwen van korhoenders (D. V. 1839), Weerdinge kollern, razen
van menschen (Dalen, Roden); met steenen, in pl. van stuiters werpen (Dwingeloo); hard rijden over de hobbelige
steenen. Hiervan
bolderwa(o)gen (alg.) -- wagen met linnen huif, niet op vee-

bol (heldere o)
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ren, ookgenoemd linnenwaogen (N.Dr., Hoogh., Roswinkel,
Beilen), linwaogen (Eelde), en kleedwagen (Zweeloo, Schoonebeek), kliedwagen (Dalen). 't Eerste woord ook meer alg.
van iederen wagen, die baldert. Is de wagen zeer kort,
dan heet hij te Borger korbak.
bolis, zie dobis.
bolken -- bulken. 1°. loeien (Z.laren, Valte, Rolde, Ide)
beulen (alg.), toeten (Gieterveen); 2°. oprispen, bolkerd —
schreeuwer.
schoof, waarbij de aren worden omgebonden : book
bolle
weitenb., haverb. (R.wold).
ki p , die tengevolge 't ruien geen staart meer
bolstaart
heeft (Witten, Zweeloo, Rolde, Dalen, Schooneb.), hond met
korten staart (Borger, Bunne, Donderen, Dalen), schaap met
korten staart (Buinen), wortel, die kort en overal even dik
is (Z.laren).
kaal, arm aan planten (Ruinen), lomp, stijf (Zuideropg.)
bolt
bout, een iezeren bolt in 't strijkijzer. (alg.).
bolt
bolvanger (D. V. 1839, 1845)
dikke zwaar gevoerde jas ;
thans alg. molvanger (Emmen, Valte, Dalen), mollevanger
(Peize).
ijzeren stuiter (Elp, Balinge, Beilen, Rolde), bommel,
bom
boster (Friesch.), bammerd (Rolde, maar van klei), koegel
(Ann. Kan.). Ook de kring, waarin de knikkers, noten, enz.
bij 't spelen geplaatst worden (Hooghalen, Dwingeloo, Lhee).
Hiervan bommen met knikkers spelen (Ide, Balloo).
Ook groote kop (Dwingeloo) : een bom koff2e, groot drinkglas
(Smilde): een bo rn jenever: /4 het 'n aorige born op (Smilde),
'n bom in (Weerdinge) ; groote hoeveelheid (Borger, Zuidwolde) : er geet een born in. bom (Borger), bomme (Smilde) —
zware ijzeren ketel: met de bomme wēter hēlen (Smilde).
leven, geweld. bombarie maken (Rolde)
bombarie (Borger)
= bombēren, razen, tieren.
zie barries.
bombarries
zie dobīs.
bomīs
bommel (Dalen, Emmen, Valte, Borger, Eext, Bolloo, Zuideropg.);
bommelstoot (Midden -Dr., Rolde) ; sangel (Beilen, Halen) ;
zuibui (Ann. Kan.); tolter (Smilde, Uffelte, Zuideropg.);
touter (Gass.nijv.), vgl. titalter (Appelsga); raik (Zuidlaren,
Eelde), reike (Donderen, Bunne), ruik (Assen), ruiker (Peize);
bommeltouw (Borger, Gass., Zweeloo, Schoonebeek, Coev.) —
schommel ; dik touw om in te schommelen met een zak om
op te zitten. Hiervan bommelen (Valte), ruiken (Assen),
-
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schommelen, hen en weer bommelen
tolteren (Zuideropg.)
lat alles maor
't bommelt er
a n (Borger);
(Roden);
hij behartigt zijn zaken slecht. Bommel
bommelen (Valte)
legt geen aierttes, enz. (Roden).
bommel baierties, ons poes
drinken.
Aan de bommel wezen
slag : ik gaf hom ein bomsa (Eelde).
bomsa
kort, krachtig, verbindend. /dirt en bondig: zeg k. en
bondi.g
b. wa'j veur 't perd vraogt (Borger).
dik stuk hout om te werpen of te slaan (Borger,
bongel
Dalen), paal (Peize, Borger, Gass., Halen, Balinge, Elp, Dalen),
fig. bengel (Dalen, Zweeloo, Elp, Zuidlaren, Eelde), een bongel an 't bein hebben (Ann. Kan.); er een bongel in gooien
(Assen, Smilde, Eelde) ruzie maken. Hiervan bongeln
met een bongel werpen (Vledder) : ekkels bongeln (Smilde),
bongel de vogels uut de kārsboom (N.Dr.), wegbongeln. bongeln
ook tegenspreken (Taarloo). dwarsbongel twiststoker;
hiervan dwarsbongeln (Borger, Elp, Assen).
1 °. jas zonder slippen --= glint (Zweeloo,
bonk (Emmen)
Elp, Rolde, Beilen, Ide). Te Zweeloo is bonk een korte dikke
jas van minder waarde dan de guilt. 2 °. groot zwaar stuk
(Dalen, Eext, Dwing., Halen), gezegd van sneeuw, van brood,
vleesch, mest, aarde, veen. 3 °. bot, been (alg.) : in die schink
zit 'n dikke bonk (Borger), hij hef liever 't vleisch dan de bonken
(Eext). 4 °. lomp mensch, leelijk paard : Wat is hy een bonk,
lomperd (G.nijveen); een veenbonk lange kerel uit
het veen (Borger). 5 0 . lengtebepaling van veenputten
(Borger). bonkerd (Dalen), bonkveen, bolster (Dalen), af
breeksel (Dalen), bonkaarde bovenste geel gekleurde,
geen baggel leverende veenlaag, losse laag hoogveen, die
wordt afgestoken, afgebonkt. De afgestoken bonken worden in den kuil geworpen, een en ander met behulp van
een veenbonk (Eext), bonk- of Wyzer. In N.Dr. gebeurt
dit laatste met de schoffel, het afgraven der turf met de
opleg. De in den kuil geworpen bonk wordt later gebruikt
bij het maken van dalgrond. Bonken zijn ook de akkers
of strooken veen tusschen twee evenwijdige dwarsgreppels,
en (zie 2) een stuk veen : der zit. nog een flinke bonk veen in
dat stuk (= weide).
booien -- aan den gang houden (D. V. 1849, Dalen).
bontdroager (Bo r ger, N.Dr.), pakdrager (Zweeloo), bontker
(Armen), een die met 't bontpak lop (N.Dr.), met lappies (Valte)
reizende koopman in bontgoed.
Bontrokken
scheldnaam der bewoners van Borger.
DR. J. BERGCMA. Drentsch Woordenboek.
5
--

-
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boom
boom : peerboom (Z.laren) en peernboom (Rolde), of
pērenboom (Borger), proemboom en proemenboom, buikenb.
(Z.laren, N.Dr.) of bukenb. (Borger), kaastenb. (Borger), ekkelb.,
effiesb. (Erm) of wichterb. (Z.wolde). Mv. bommen (Borger),
d'hoog boomen (Eext) het hoog opgaand hout.
Andere samenst.: dusselboom; weesboom (Weerdinge), bin
delboom (Roden) of ponterboom. (Zie op het laatste woord).
boon boon, fig. ook rozijn (bl. 60). Het helpl mi geen boon.
er is gien boon an gelegen ; an dē vent is gein boon gelegen. H^
gef er gein boon om. komp gien boon wieder. Mv. bonnen,
by. bonnen poten (Dalen, Borger, Eext, Halen, Zweeloo),
boon' (Valte), boonen (Ann.k.) of bounen (ook N.Dr.), bonnen
(Zeien). Samenst.: pootbonnen, sloadbonnen, snī dbonnei,
walsche b. (= groote boonen).
boonderd
iemand die alles durft wagen (Zuidl., Eext),
boener (Zweeloo).
boorachtig (D. V. 1845)
geboortig.
bundel vlas (N.Dr., Zweeloo).
boot
zie barg.
borg
borg : borg zeggen, borgen
borgen. De kastelein wil
borg
niet meer borgen.
heerenhuis, ieder huis dat zich boven de geborg, borch
wone onderscheidt.
Bork of Westerbork, vroeger Bork (1558), Borck (1283), Burch
(1217) Westerbork. Schipborg bij Anloo heette in 1298 ook
Bore. Borger heette in 1558 Borgheren.
1 0. glas jenever, zeupien, klokkien : hi hef 'n dikke
borrel
borrel op (Z.laren); hi hadde 'n mooie b. op (Weerdinge);
borrelsglassien; hi zat an 'n borrel (Borger). 2 0 . flesch:
't kind is an de borrel (Dalen). 3 0 . drank, drankje : aan de
borrel wezen (Roswinkel, enz., D. V. 1847), hi hef 'n borrel,
'n borreltien van dokter (Borger).
borsel (Dalen), borzel (Peize), bossel (Zuidlaren, Borger, Halen)
borstel, boender, haar o p den rug van een varken;
snaak : een rare, een vromde borsel (Zuideropg.), kleine kwajongen (Zuidlaren), deugniet (Beilen). Hiervan borseln —
o.a. werken (Eelde) : dei kerel kan omraok b.
lap bij het zeel, die voor de borst van 't paard zit.
borstlap
schoof. Zie garf. Te Donderen, Halen, Beilen worden
bos
bos en garf door elkander gebruikt ; te Dalen zegt men een
bos stroo en garf van koren of stroo ; te Diever, Borger
garf van ongedorscht, bos van gedorscht koren ; te Eelde
kent men garf alleen in de verbinding garven schieten, en
-
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zegt men bos van stroo, schoof van ongedorscht koren.
Samenst. korlbos, wierelbos, schotbos, (zie bol), schudde
bos. Verkleinw. bossien, Z.laren bossie: 'n bossien riet, reit; 't is
gebonden
9/q daor een bossien (Dalen), rommel; my. bossies
taihout, kachelholt (Eelde), ze bint
talhoutjes ; bossiesholt
bij menigte.
er bij bossies
ruw, onbebos(ch) vrouwelijk - -. bosch. BV is uut de bos
schaaf d, greun (Zuidwolde) ; uut de bos komen, te voorschijn komen (Diever) ; zien kinder loopt nog in de bos, hij
heeft nog geen kinderen (Dalen). 'n branekkelbos, 'n vleerbos
steet, stiet veur de glaoz, glaaz. Hiernaast boskerij, boskaozie.
Te Roden beteekent bosk ook ruigte die men uit slooten
of van 't veen verzamelt en door den mest doet. bosklopper
(Eelde) eikschiller: zie bi. 24.
blutsch (D. V. 1845), ik bin bos (Zuidwolde) = ik bi n
bos
bot (Z.Dr.), ik kan niet meer betalen.
ongetrouwde
jonge man. jonge bossen (Rosw.)
bos
mannen.
bosschup (Dalen, Borger, Z.laren, Eelde), bosschop, bodschap
(Hoogeveen) boodschap, bestelling. hi nemp de bosschuppen
van 't heele loeg met (Eext); 'n korf vol bosschuppen, winkelwaren ; hi had bodschappen te doonde (Hoogeveen). hi hef een
um 'n bosschup (Dalen), is niet goed bij 't hoofd. Zie bod.
bossem (Zuidlaren, Borger, Assen en omstr., Vries, Ide) —
schoorsteenmantel, schostienkroen (Schoonebeek); bossem
list (Borger).
een kind in slaap schommelen (Lhee, enz.) door
bossen
den stoel voor- en achterover te bewegen.
10. ruimte. 1k heb hier bvj 't vuur wel bot (Zuibot (held. o)
denveld); 2°. eind touw van den vlieger: bot geven (N.Dr.),
schot geven (Zweeloo).
erg (zie beuze) verbazend, zeer. 't is bot
bot (doffe o)
(Halen), bar ; bot uutvallen (G.nijveen), lomp. bot en bar
(Emmen). bot heet (Dalen, Witten), bot zwaor (Zweeloo, Eext,
Z.laren); bot an (Borger), dicht bij ; bot 14 hoes = drong, vot,
vlak, stoef hoes, huus. Vgl. — bos, bottelik en beuze.
bot been : iemand op de botten steuten, zitten, flink aanpakken, om betaling aanmanen ; op de botten geven, slaan,
't komp hom an de botten (Assen) hij voelt het goed.
bottelik
zie bold.
botter
boter, een stuk b., 'n haalf stuk
1 KG., 1/2 KG. Das
een stuk botter in de br , dat is een buitenkansje. Met 't gat
in de botter, in bottervat vallen, geluk hebben. Samenst.:
5*
-

-

—

.
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vorm om de boter in te doen ; botterschaol —
houten schotel om de boter in te kneden ; bottermā nde
mand waarin de boter naar de stad wordt
(Z W.),
korf
boer die de boter brengt ; botter
gedragen ; botterboer
ranunkel, madeliefje ; botterklip (N. Dr. , Rolde),
bloom
botterduse (Zweeloo, Schoonebeek),
dense (Halen) —
houten of tinnen doos met dikke wanden om boter of siroop
in te doen voor 't volk, dat naar 't land gaat, by. in den hooitijd.
botteroel (Gieterveen, Eext, Donderen, Peize), bottervogel
(Zweeloo, Roswinkel, Gasselte, Rolde, Assen, N.-Dr.), botter
klips (Wijster) geelwitte vlinder, koolwitje,
klip (Halen),
vlinder in 't alg., Dalen, Schoonebeek : pennevogel. botter
iemand die veel van boter houdt.
klitse (Oostel. venen)
bewoners van Gasteren.
Botterkrammers
boter vormen, boter karnen. Bottert 't al ? Nee, 't
bottern
wil nog niks bottern : de melk is nog neit groot (Eelde). Land,
daor men (link van bottern kan (alg.). 't Wark wil neet bottern, vlotten. 't neet bottern, gelukken (alg.).
oogst (alg.) : in de bouw wezen, het koren maaien
bouw

botterkop

-

-

-

-

en binnenhalen. Oos, oes Jobk is verhuurd veur de heuiing,
of 't heuien, en de bouw (Dalen, Borger, Eelde).
timmeren ; ploegen (alg.) : ai bouwt, dat 't stof valt
van de balk, dat past, als het land droog geploegd wordt,
dan wordt de rogge zwaar en schudt best (Meppen). De
scheper hef daardehalf mud laand in 't gebroek dat de boer zeit
en bouwt (Borger). erpelbouwen aardappels met den
ploeg uit den grond opwerpen, die dan door gaarders worden opgezocht (Dalen, Schoonebeek, Zweeloo, Halen, Borger).
zaobouwen (N.- Dr .) diep ploegen : voor rogge wordt het
land eerst zwart maokt, zeer ondiep geploegd, en later te
zao omb ouwd. Bin j' al an 't zaobouwen ?
bouwmannegie(n) (Dalen, Borger, Zuidlaren, Assen, Diever,
Smilde), bouwmannie (Eelde), bouwmaantie (Peize), bouw
mantj e (Ann. Kan.), eerdzwalve, eerdzwalvertien (Dwingeloo),
eerdmannegien (Eext), akkermannegien (Valte), wupstaartien
(Borger, Rolde), blikstartien (Emmen) kwikstaartje. veld
akster (Smilde).
braaf, flink, zeer. HW is braof zeek (Halen) ;
braaf, braof
he het zware kolde (Zuidwolde). He
he is braaf vervangen
van
hef er braof van langs had (Zweeloo, Lhee, Borger)
raak van langs had (Borger). Ooz hounder hebt braof legd.
bragen (Zuidwolde, R.wold, Lhee, Halen), braogen (Rolde, Ide),
hersenen. Dē hef b. in zien kop,
brēgen (Dwingeloo)
bouwen

-

-
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die heeft verstand. He hef neet veul in de bragepan --- herworst van hersenen gemaakt.
senpan. bragenwost (Dalen)
houten
braak, brakel (Z.-Dr.), braok (Borger, Ann. Kan.)
werktuig bij de bearbeiding van 't vlas. Zoo'n werktuig
braak (Halen, Z.-Dr.), slie
van ijzer heet sliepbraok,
braok (N.-Dr.).
brabraken (Dwingeloo), braoken (Zweeloo, Borger, N.-Dr.)
ken, eerste bewerking van vlas. Dit is op sommige plaatsen
a) boken platslaan met den vlasboker; b) deurstooten
--- werk der mannen : het lint van de spleuten ontdoen,
en rieden handen vol vlas telkens boven den wortel
kneuzen ; c) schoon(e) bra(o)ken werk der vrouwen
slēpen, sliepen. Vervolgens wordt het grof, daarna fijn
gehekeld. Braoker (Borger) meisje, dat braakt : daor
tijd van vlasbint vandaog braokers
oes. braokeltied
braken.
een zandbergje in het veen ten 0. van de
Brammershoop
heuvel- of duinen-rij op het Ellertsveld, volgens de sage
aangelegd door Brammert.
brand
1°. brandstof, turf : hej de brānd al dreug? (Eext),
is je turf op 't veld al droog ? Hej' de brand al in hoes?
(Eelde). Hei'j de brānd al in? (Borger). Ik heb de brand al
-

-

in (Borger, Buinen, Gass.) ; he hef de brand nog neet in huus
(Dwing.) Wat dreuge brand van 't jaor, hēn ! (Eelde). brand
schute (Hoogeveen)
turfschuit; brāndschuur (Valte), -hok. 2°. brand. In (d)brand om oet (d')brand te kommen.
brandspuite (Hoogeveen), elders meest -spuit; brānddobbe,
-

-gat, -kolk; heid'brā nd; veenbrānd.
brannen, brānen
branden. Ik braande m4 (Borger), heb
m4 braand. heidebrannen, veenbrannen (Borger, Gasselte).
brandnettel (Alteveer, Ruinen), brannettel (Dwingeloo, Beilen, Halen), bran(n)ekkel (N. en O.Dr., Dalen, Schoonebeek)
brandnetel. Aj' bloedvinnen hebt, moej' van die fiene brannekkels in pankoek bakken, dat helpt (Eext). branwien (Eext)
brandewijn : branwien met bonnen, m et boonen (Z.laren);
brandewienskop (zie bl. 74) gebruikelijk bij geboorteen huwelijksfeesten. Te Ruinen heeft brāndewien zelfs de
bet. van bruiloft : ie zullen op e brāndewien komen, gij wordt
op de bruiloft genoodigd. sukerbrāndewien (Hoogeveen)
--

brandewijn met sulker.
brawnbrem. Voor Ned. braam zie brummel. Braom
wordt op onvruchtbaren grond gezaaid en 3 jr. later onder
geploegd om als meststof te dienen, hoewel niet algemeen,
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b.v. niet in W.-Dr. ; ook maakt men er bezems van : braom
riegels (Rolde, Borger), braomries (Halen), n.l. de fijnste
takjes dezer plant zint geschikt veur boerenbessems. Met zulke
braombessems of braomen bessems poetst men te Roden

-

het vee. Eenige weken voor Paschen gaan de jongens

braomhakken voor het Paaschvuur (Eext).
braoschen
pochen, grootspreken, broschen (Emmen); opsnīden (Zuidlaren), opsnien (Rolde, Ide) ; schroeten (Zuidwolde, Rwold). Vgl. brieskerd bij bruschen.
katrol van den ankerketting (Hoogeveen).
braospit
bred, uitspr. brod (ZW.) en bret, my. breden, verkleinw.
breddien (bv. Borger), maar meer gewoon brettien bord,
uithangbord, theeblad, presenteerblad ; hoofddeksel (Beilen).
Samenst. : oelbred (Dalen, Borger) = oelbrod, br. od (Zuidwolde) zie oel; koffiebred; bolbred (zie bol); achter
schrijfen veurbred aan een linnenwagen; schriefbred
kast : vroeger gingen de kinderen er mee naar school; daar
deden ze de boeken in en op school legden ze het op de

-

-

knie8n om het als schrijflessenaar te gebruiken (Borger,

N.Dr., ook eenvoudig bred genoemd, Uffelte brod). In 't
vierkant van het deksel waren roosjes geschilderd, waarbij
kinderen zeiden, alsof ze knoopen telden: ge(h)blen, gestolen,
gewonnen, gegeven, gemaakt, gekocht (Uffelte).
breedte. 't Scheelde gien handbredte.
bredte
breien, breiwerk; hy had
breiden, Eelde, Z.laren braaien

't breiden in de hand; breiden is mānluwārk : mānlu breiden van
Zuudlaormark tot 24jaor (Borger). De breipennen of (-naal den)
heeten breistikken (Z. en 0.-Dr., Halen, Assen), breide
stokken (Hoogeveen), pennen (Eext, Emmen, Halen, Assen),
prijmen (Z.laren, Ann.kan.), priemen, preimen (Dalen, Eext,
Borger, Rolde, N. W., Vries, Halen) ; breistikken bij ouderen,
premen bij jongeren (Rolde). Een der breinaalden rust in de
breischeei, die men onder een boord of riem of band aan
-

de zijde bevestigt (veroudert).
grof malen : van gebroken rogge bakt men roggebrood (Dalen) ; gritters breken de boekweit veur ze er grittenmeel
van maken (R.wold). Ook 2 0 . verbeuren, hoewel het veroudert. Vgl. breuken.
gebrekkig, bouwvallig (ZDr.). Vroeger ook grasbrekvellig
vellig. (Zie aldaar).
breugeman (Zuidl., Anloo, Assen, Beilen, Lhee, R.wold), breugman
(Dalen, maar veroudert), breuman (Halen) bruidegom. Samenst. : breugmansjacht, breugmanspipe. Zie brulft en broed.

breken
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overtreding ; boete : in de br. slaon (Zuidl., Ide)
breuk(e)
penden, pennen (Erm), kwaodschouwen (Eext, Hooghalen,
Tinaarloo, Donderen, Zweeloo) = breuken beboeten, wegens het niet in orde hebben der waterlossingen.
breukvellig boetschuldig, kwaodschouwd (Armen). De breukmeester haalt de breuken of boeten in de naoberschuppen
op (Eelde). Zie dit woord.
breuk. breukenboomen te Ide : het zijn drie popubreuk
lieren en nog twee andere. Zie Driemaandl. Bladen 1902.
breun (ZW. Dr., Annen, Eext), bruun (Schoonebeek, Dalen,
Zweeloo, Emmen, Borger), breuen (Halen), bruien (Borger),
breuden (alg.), bruiden (Zuidl., Eelde, NDr.) broeden. Het
verl. deelw. van oetbreu(de)n is oetbrod.
breuig, bruiig (Dalen, Haden), bruierig (Assen) -- - drukkend:
bruiig smool weer (Z.W. Dr.). 't is bruiig vandaog (Eelde, Borger,
Annen, Peize). Ann.kan. smoezig.
breuien (Eelde)
1°. broeien, vooral van hooi ; bruuibult (zie bl.
76). 2 0 . met heet water aanmengen : de zwienen kriegen gebruid meel.
breur (Dalen, Annen), bruur (Roswinkel), bruir (Z.laren, Eelde)
broeder. An 't wark hcf hi 'n breur(tien) dood (alg.), verloren (Assen, Borger).
briek
ruim, breed, „wreed'' (Hoogeveen) : wat zit je der briek
(R.wold), wat heb je veel ruimte noodig ; h het 't briek
staon (Roden), hij heeft het best ; leg't briek an (Zuideropg.), hij doet meer dan hij kan ; die 't briek hef lat briek
hangen (Diever, Haden); rond, krom : vijfschaften rokken staan
briek uit (Dwingeloo) ; 'n briekbien (Smilde), een krombeen,
'n takse; steet briek op zien beenen (Dwingeloo), loopt briek
in de beenen (Halen) ; slecht : 't steet er briek veur (Assen);
't zut er briek met hom oet (Halen) ; maakt het te briek
(Zuideropg.), bont ; scheef (W) : 'n bitsje brik is minskelik, at
te brik is skandelik, briek en scheef (Uffelte).
brieschen
zie bruschen.
brei (Borger, N.Z. -Dr.), brai (Peize, Eelde), brij (Z.W.), breei
(Z.O.)
brij : dat is kant sleef in de br^ dat is een lust.
brijsleef,
slaif slief (Borger = strāmpel); brWcom ; s of
zoepenb)1, rizenbrt", melkengortenb)".
breien
1°. tot brij worden : de grt wil niet breien. 2°. met
,

,

-

vollen mond onduidelijk spreken.

brik
damschijf, dominosteen : brikken (Eelde, Haden) : op
brikken speulen (Eelde, Oostel. venen)
domineer. en. gebakken steen : brikoven. Verkleinw. brikkien
kaartle, b.v.
'n br. garen.
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brik

gesneden ram (Dalen), ram (Erm) : horenbrik
Drentsche ram met groote horens.
brink
onverscheiden mark in de kom van een dorp of gehucht. brinkbloumpies (Eelde, Peize)
madeliefjes ; brink
gres (Dalen)
eenjarig beemdgras.
brits
snede (Erm), britse
snede (R.wold) en britsen -snijden. britsen (Oostel. venen) met de handplak siaan
op de maat van een volksdeun ; veur de brits (= broek) krigen
(Beilen, N.-Dr.), de brits krigen (Assen), ontgroend worden
op een hoogere school.
brobbel (Dalen, Emmen, Borger, enz.)
bobbel, luchtbel, -dop,
-blaas op 't water. As 't brobbels regent, dan dot 't d'heeldag
deur (Eext). Hiervan brobbelen bobbelen, opborrelen:
't waoter brobbelt van visch (Eelde) ; wat brobbelt daor in 't waoter?
(Eelde). Ook = stamelen : brobbelbek (Eelde)
stamelaar.
broedsch : 'n brodsche hen. Een brodsche hen wordt
brodsch
een paar dagen onder het schatvat gezet en daarna in koud
water gehouden (Eext).
-

bruid. Samenst.:
broed (alg.), bruud (Ann. kan., Vledder)
iemand, die in een vers aan
broedopeiser, aiser (Eelde)
't huis • der bruid vraagt, of ze daar woont. Zie brulft;
ook voor broedneuger. Op de breugmansjacht, d. i. de tocht
-

om de bruid (en den bruidegom) te halen zit een plaatsvervanger der bruid naast den bruidegom : zij heet broedhen,
d. i, bruid op de heenreis, de bruidegom heet dan broedhaan.
De tocht naar 't gemeentehuis heet broedsjaeht (D. V. 1847).
broek (Beilen, Diever, Zuidwolde, Eelde, Assen) broek. Zie
boks. He hef voeligheid an de broek, hij is niet te vertrouwen (Z.-Dr.) ; 'n voele broek (Oudemolen, Taarloo), schulden :
de broek voel krigen, schulden hebben. seheurt de broek
niet meer (Diever), hij zit er goed bij ; he hef de broek niet kapot
(Zuidwolde), hij heeft veel geld. He hef er de broek vol an
(Lhee), hij heeft er moeite mee. Nao an de broek, bijna.
broeken, gebroeken (Hooghalen), bruken (Armen, Zuidlaren,
Assen, gewoonlijk Eelde) gebruiken. Ku' i ne praoter broeken?
(Dalen, Valte, Borger), Is er geen belet? Hi is vandaog
heel min te bruken ? (Eelde), hij is slecht gemutst. ofbroeken afgebruiken : wi hebt heur ook schoon ofbroekt zei een
oud man van zijn overleden vrouw. Het afgeleide adj. heet

broekbaor.
bruin, bruin paard : dat kan de broen neet trekken (alg.),
broen
dat kunnen we niet betalen.
schuim : 't braes stun op 't water (Borger);

broes

kan broes
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maoken (Eelde), zij kan goed karnen. broesbekken (Dalen
schuimbekken.

Borger)

in groote hoeveelheid voor den dag komen:
broezen (alg.)
het gras, de rogg', de boonen broest oet de grond; 't volk broest
oet de kark; d'iemen uut de korf. Ook broeskern, broeschern
(Zweeloo, Valte) bruisen.
knorrig, lichtgeraakt, narrig. Evenzoo
brokkelig (D. V. 1845)
hoort men elders korrelig in pl. van korzelig. Ook letterlijk =
kruimelig. 't Brood is brokkig (Borger), brokkelig
brokkig
—

(alg•)•

bromkloot (N.-Dr., Z.W.), hoeltop (Annen, Eelde), bromtop
(Ann.kan.)
bromtol, Vledder, Beilen battering. Zie ald.
bromstig
knorrig, meer op het uiterlijk ziende, in tegenstelling met brokkelig (D. V. 1845).
b rood
roggebrood of zemelbrood, gebakken van rogge zonder bloem (zie breken) of van zemelen ; stoet, roggenstoet
is gebakken van de bloem (Dr. Taf. I, 241) en wordt onderscheiden in bakkersstoet en eigen gebakken of boerenstoet.
Verkleinw. brootien : ie kriegt 't op oe brootien baos, lij krijgt
er de schuld van mannetje ; kleine brooties bakken, niet veel
praatjes hebben.
brug, verkleinw. brukkien : ean under, onder 't br.

brugg'

hebben, niet goed zijn verstand hebben.

brugg', brugge (aig., maar veroudert by. te Eelde en Dalen),
bruks (Grolloo, Rolde), 'n stukkien bruks, bruggen, brogge,
boterham, my. in 0. -Dr. bruggens, Zweeloo bruggen,
verkleinw. brukkien, brokkien (doffe o, Dwingeloo), brokkien (Hoogeveen). In de bruggen in den kost gaan,
nu bij den een dan bij den ander, van schepers en van de
vroegere schoolmeesters. De bruggen terecht hebben zich
door ijver een goed bestaan hebben verschaft (D. V. 1847)
of goed zien bruggen hebben (Rolde, Zuidlaren, Roswinkel).
Samenst. : bruggenspin(de) broodkast (Borger, Dalen);
beschuutbrugge (Beilen); stoetbrugg' : 'n stoetbrugg' ; 'n vette
brugg' verdienen, een plasdankje behalen (zie steffen);
sierpenbrugg', Zweeloo, Borger stroopbrugge boterham
met stroop, stroop- en hunnigbrukkie (Halen). neugebrokkien : zie neugen.
bruien -- zie bl. 71.
brulft (Z. Dr.), brulfte (R.wold), brulleft (Ruinen), bruloft
(N. Dr.), wasschup, wasschop (N.- en Z0.-Dr.) bruiloft;
zie nog brandewien. Naar 't NO. en Z0. van Dr. bestaat
de bruiloftsviering nog het meest in den ouden vorm. Broed
-

-
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en breugman zenden ieder een broeds- of wasschupsneuger bij
verwanten en vrienden rond om dezen te verzoeken de
bruiloft bij te wonen. Het is een knecht of een arbeider of
een ongetrouwde broer, die als kenteeken een gekleurd
lintje of strikje aan den stok heeft. Binnengekomen zegt
hij met de pet in de hand zijn boodschap in dichtvorm.
De vrouw des huizes biedt hem een stoel, de flesch komt
op tafel en de neuger krijgt een glassien, waarin of waaronder een kwartje is gelegd. (Zie D. V. 1838 en den
Atlas van het Kon. der Ned. enz. door H. Reding, 's-Gray.
1841, waarin ook twee der bedoelde gedichten staan afgedrukt). Op den bepaalden dag komen alle genoodigden in
linnenwagens opdagen. Wonen bruid en bruidegom ver
van elkander, dan rijdt men 's morgens vroeg van den
bruidegom in met linten, cocardes en groen versierde wagens, waarvan het linnen hoog is opgerold naar de bruid.
(Z' e broed). Daar aangekomen gaat een vriend van den
bruidegom voor in een der wagens staan en eischt in een
lang gedicht de bruid op. Ze stapt daarna in den wagen
eerst rechts, straks links van den bruidegom, en voort gaat
het naar het gemeentehuis. De genoodigden van de bruid
sluiten zich ook bij den stoet aan. In het dorp staat het
langs den weg vol kinderen (in sommige streken met lange
stokken, die zij voor de paarden houden) bloemen of papiersnippers strooiende en niet tevergeefs roepende cent oom !
cent oom ! en grooteren schieten voor de paarden langs, aan
wie de bruidegom ook iets geeft. Na de voltrekking gaat
men in de wagens naar het huis, waar de bruiloft wordt
gevierd. Stoelen en banken staan om lange tafels, lange
pijpen worden door de dienstmeiden verstrekt, waarvoor
ze een kwartje ontvangen, de brandewijn met rozijnen gaat
in groote, zilveren koppen (zie bl. 69) rond. Onder vroolijk
zingen, voordragen en dansen wordt het feest voortgezet.
(Zie ook Dr. V. 1837 en Dr. Taf. II, 196). In Z.-Dr. is op
den trouwdag geen feestelijkheid. Te Dwingeloo wordt eens
bij de bruid en eens bij den bruidegom bruiloft gevierd in
de 14 dagen, dat de jongelui onder de geboden staan. O p
den trouwdag haalt de bruidegom met zijn ouders de bruid
af en men loopt naar 't gemeentehuis vergezeld door een
hoeraroepende en met de petten gooiende jeugd. Bruidegom
en bruid gaan na de plechtigheid naar huis en niet zelden
ziet men den jongen man 's middags weer aan zijn gewone werk.
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zie bi. 55.
brumhummelke (D. V. 1850)
brummel (Uffelte, Assen, Z.laren), brommel (Borger, Zweeloo,
Dalen), brommel (N.-Dr.) -- braambes ; potbrummels zie
bleeken. Eenjarige loten van de brummelbosch of kribbelbosch heeten kribbels; gespleten heeten deze spleuten en
dienen tot binden by. van bijenkorven.
veenachtig, moerassig, bronnig
brun, bron (Eelde, Roden)
land, klien, veenachtige grondsoort met veel ijzerhoudende
deelen, kenbaar aan bruin gekleurd water in de slooten,
in Z.-Dr. rodolm, roerdolm • poel in dergelijken grond.
bruschen, brieschen, brieschern, angaon dreigen, razen
(Dalen, Borger), broezeeren (Halen), bruscheeren (Coev.),
brieskerd (Borger) windzak.
brutaol zie bl. 40.
bocht (D. V. 1849) : oet de bucht = oet de kiek —
bucht
uitstekend.
buffel, Tinaarloo, Zuidl., Eelde, enz. duffel -- duffelsche jas,
Borger piakker. buffel is ook een barsch, lomp, bokkig man
(Eelde, Beilen, Weerdinge).
geweldig eten.
buffeln (Eelde)
1 o jas, colbert; kamzool, guut, warns:
buis, Eelde baais
't is wel 'n buis kolder (Gasselte) ; 'n wanten buis (Zweeloo) ; een
wat op 't buis geven, een pak slaag geven, wat op 't jak geven;
h^ hef en (link buissie an kregen (Eext) hij heeft hard moeten
werken. Zie buizen. 2° vrouwenjak (Zweeloo, Norg, Borger,
Schoonebeek, Wijster) = buissien (N.- en 0.-Dr.) en jak (alg.).
Te Elp, Halen, Dalen, Valte, Eext, Zuidi., Rolde beteekent
buis zoowel jas als jak. 3° broekzak (N. Dordr.), elders buns.
4° buissien (Dalen) kameraad.
buisteren. Zie buizen.
buitel (Dalen, Eelde, Borger, Haden), beutel (Gieterveen)
klein
kind, kwajongen, bossel, buusjong: 'n buitel van-'n jaor of dr6-j,
'n buitel van 'n jong, o, 't is zoo'n buitel.

buitel (Eext, Norg), baaitel (Eelde, Zuidlaren), boitel (Ann.kan.,
Oostel.venen), beitel (Dalen, Zweeloo, Borger)
beitel.
buizen (Dwingeloo) stormen, vechten, woelen; (Halen) onweeren ; (Halen, Zuidwolde, R.wold) : het bruist er, het komt
er op aan, het gaat niet gemakkelijk, (zich) ofbuizen (Dalen)
zich moe werken (vgl. buis). buisteren (Dwingeloo)
luidruchtig zijn : wat buisterde dat daor
wat ging het er
om weg, wat was daar een ruzie. Zie boezen.
bukken
bokking: bukkenkērel
bokkingkoopman; stief as
'n bukken (Borger), mager mensch of dier (Eelde) : 'n bukken
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v a n 'n jong, van 'n kalf; stommerik, domkop (Eext) ; steek,
ironisch gezegde: daor he 'n bukken (Vries, Zuidl.).
bult(e) hoop : over hult en bult (Z.-Dr.); fig. koppel, partij(e),
rommel, deel, boel, boel, possie, veul, hoop : 'n bult menschen;
er 'n bult verstānd van hebben; 'n bult geminschap (Dwingeloo),
gen2ienschup (Borger, Valte, Zweeloo, Dalen), veel omgang;
tegen de bult(en) slaon, steuten of an de bult steuten (Halen, Dalen)
stotteren. Samenstell. : torf bult, zaodbult = roggemijt, stienbult, zaandbult, eerdebult of grondbult, er(ap)pelbult, mollebulte

(Ruinen), mol,bult (Borger, Rolde, enz.) of vrutenbult (Schoonebeck, Dalen), mesbult of misbult = mesthoop of bruuibult (Halen), belt (Hoogeveen); Roegbulten (Borger) naam van sommige weiden.
bulten
op een bult stapelen, by. torf bulten (Eelde, Borger,
Zweeloo, D. V. 1844.)
Buinen, voeger ook wel Bunne geschreven. NeiBunen
Bunen = Nieuw-Buinen. Bunne, gem. Vries
uitspr. Bun.
bunsenk (Eelde), bunselk (N.-Dr.), buunzelk (Weerdinge), beun
zing (Rolde), būnzel (Zuidi., Rosw.), buunzeling (Uffelte),
bunseling (Assen), beunzeling (Lhee), beūzel (Eext), buuzling
(Zweeloo), buzelk (Borger, Valte, Zweeloo, Dalen), buzeling
(Dalen), buzink (Borger), buzik (Kerkenbov.); vgl. bulsing
(Veluwe) ; ulk (Schoonebeek, Dalen) -- bunzing. Zie bi. 22.
burgmester (Gasselte); borgmister (Zweeloo), borgmester (Em
men), bor gmeester (Dalen), borgmeester (Eelde, Eext),
beurgmeester (Z.laren); borgmeester (Rolde), borgemeester
(Dwingeloo, Annen, Ann.kan.), borgemester (Borger); borgermeester (Borger) burgemeester; ook iemand die in dorpsaangelegenheden veel te zeggen wil hebben: „bijna in elk
dorp is een burgemester" (Weerdinge). De woorden seholtes
en scholt(e) verouderen. Te Eext spreekt men nog van
Scholten Albert, Scholten Ton, zoons van den vroegeren Scholt.
Een zoon van Scholten Albert heet Scholten Alberts TM: de
familienaam is Braams. Iets dgl. elders. Zie scholt.
onderborgmeester (Rosw.) lid van den Raad in een dorp,
dat niet de hoofdplaats der gem. is.
geweer, ouderbus (Dalen, Zweeloo, Borger), busse (Ruinen)
buskruut,
wetsch geweer of tromplaoder. bus(se)kruut
geweermaker. busse,
kroet (Erm) ; bussemaker (Coev.)
proppenschieter, koegelbus, knapbus
balderbusse (Diever)
(zie bl. 25). De tjitterbusse heet in N.-Dr. snirtjebus.
busjeude, beuzjeude (Emmen), boesjeud' (Zuidlaren), maljeude
(Eelde), boezeman, boPzekerl (D. V. 1847, Coev., Dalen),
-

-

-
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beuskerl (Valte, Zweeloo) boeman, duivel, Vgl. booze, glēne
jeude (Gron.). In Z.W.-Dr. is beuzkerl iemand, die veel
durft, flink werkt, door ijver en zuinigheid vooruitkomt.
Zie nog beuze, buusjong en verder bl. 49 en 61.
buten, ombuten ruilen, met het bijdenkbeeld tegen iets
beters. butenschup ruiling, boompiebuten (Zweeloo, Assen,
Eelde), boompietikken (Zuidlaren), stuivertjewisselen. kuutjebuten (Zuidlaren) , kutiebuten (Eext , Borger , Ann.kan.,
Buinen, Gass.) kuitebuiten, ruilebuiten : kutiebuten, nooit
weerorn ! zeggen de kinderen als ze elkaar iets verruilen
(Eext). Zie ook beuten. buten = honken in de gymnastiek
(Weerdinge). rogge buten (Zuidlaren) rogge naar den
bakker brengen en er brood voor terug ontvangen.
butll linnen geldzak; ook het fluweelen zakje, waarmee in
de kerk wordt gecollecteerd : armenbuul (Rosw.), kerken
buultie (Eext) : met de buul rondgaon ; te Assen gaan de
diakens met de buul voor de armen, de collectanten met
de klinkbuul voor de kerk rond ; in Z. en M.-Dr., Zuidl.,
ook linnen of katoenen zakje voor winkeiwaren, Halen
buultie; ook zak van den stier. Daarnaast, maar meer
naar 't N. , pull, Z.laren, Eelde p āil: Valte, Eext, Borger
hebben buul en puil beide, ook meer N. geldbuul en tabakspuiZ. worstpuil (Borger), pail (Eelde) = worstbuul (Halen, Dalen). Ook een cent in 't buultie doen (Eext), ook een
handle helpen; een slag met de puil had hebben (Eext), niet
zeer snugger zijn. Figuurlijk: domoor, sufferd, vlegel: wat
bin j een buul (Emmen, Zweeloo, Valte, Halen, Diever, Dwing.),
een buulworst (Dwingeloo, Halen); zie bessembuul. schroete
buul (R.wold) -- grootspreker; leugenpuil (Borger) leugenaar. Naast buul en puil nog punt, Ann.kan. pude : geldpunt (Oostel. venen), worstpuut (N.-Dr) ; een papieren zakje
voor winkeiwaren heet ook punt (Zuidl., Assen). Fig. ook
l eugenpuut.
bulen builen : buulkist. Ook hard loopen : buuide er oet
(Eelde).
buur. Zie bedde.
buns (Dalen, Uffelte, Assen), buusse (Hoogeveen, Diever, Ruinen),
buutse (Ann. kan., D. V. 1840), buust (Balinge, buis (N. Dordr.,
my. buizen) 1° zak, O.Dr. tuk, Dalen schertsend tukzak;
de jaszak heet te Ruinen ook tasch en zak beteekent dan
jas met zakken : de būzen van 't buis (Borger, Buinen, Gass.,
Zweeloo, Valte), scheebuus voor den duimstok van een
timmerman, vessie(n)buus, boksenbuust (Balinge), boksembuus
-

-
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(N .Dr.) ; buusdook zakdoek ; buusgat opening in de rokken
om bij den zak, vrouwenzijzak (Roden, D. V. 1840) te komen . Op zien buus(s)e loopen, op zijn zak teren ; zien buus
ees naozeen (Eext), zijn gangen nagaan ; zich de buus oetlachen (Weerdinge), hartelijk lachen ; 'k heb 't peerd in de
buus, verkocht en 't geld in den zak. 2 0 buis (ZW.-Dr.) :
op zien buussien geven, afranselen, op zien buissien geven
(Emmen). 3 0 sufferd, druiloor (Diever) ; leugenbuusse (Zuideropg.) leugenaar ; buusjong (Zuidwolde) kleine
jongen, „die men in zijn zak kan steken", kwajongen (Beilen), bizjonge (Halen) loopjongen ; vgl. busjeude.
buut ruiling: hi hef en goeie buut daon (Borger), afstand:
buut of stage op een gespin (D. V. 1839, Dr. Moz. bi. 43,
Pod. 135) ; ook liden of gliden handklap lijden of zijn plaats
afstaan, verruilen. Zie bl. 88.
C.
c komt natuurlijk ook in 't Drentsch, afgezien van de ch, alleen in vreemde woorden voor. Een artikel over vreemde
(Latijnsche en Fransche) woorden in den Dr. Volksalm. van
1904 onder den titel „Weiert Viver" vinde hier nogmaals een
plaats.
„Op een stuk weideland, aan de pastorij te Dwingeloo behoorende, ligt een kuil, die zeer bruikbaar water oplevert
en de We*rt wordt genoemd." — In Zuid-Drente was weiert
een groote kuil, waaruit men water schepte om geweven linnen te bleeken. Nu het weven van linnen niet meer geschiedt,
zijn ook de wevers verdwenen.'' Weiert beteekent te Eext
een gracht om een boerentuin, te Gieten een gracht, te Havelte
een breede gracht. Enz. Het woord weiert is dus in Drente
bekend geweest en bestaat er nog. De t van het woord is
paragogisch, evenals in vespert, dat men b.v. te Elp zegt in
plaats van het anders gewone versper; als in zult, dat te Grolloo wordt gehoord in plaats zul (Peize, Roden, Eelde, Zuidlaren, Emmen, enz.) of zulle (Ruinen, Diever, Alteveer, enz.);
als in partiet, te Dalen gebezigd in den zin van „sommige",
waarvoor men anders gewoonlijk zegt partie; enz. Het woord
weiert heet in 't Hoogduitsch weiher, in 't Oudhoogduitsch wiari
of wiwari, en dit is ontleend aan 't Latijnsche vivarium; het
woord weiert is dus van Latijnschen oorsprong. Veel van
zulke woorden zijn in Drente gebruikelijk. Dit verschijnsel
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heeft niets vreemds. Dat de Romeinen met de oude Germaansche stammen in deze streken veelvuldig in aanraking
zijn geweest, is bekend. Sedert CAESAR komen ze aan den
rechteroever van den Rijn ; DRUSUS, TIBERIUS, GERMANICUS dringen door tot Wezer, Elbe en Noordzee. In 't begin onzer
jaartelling is alle land tusschen Rijn en Elbe aan de Romeinen onderworpen. Romeinen spreken Romeinsch recht,
in hunne legioenen strijden Germaansche soldaten. En als
ze uit het Noorden zijn teruggetrokken, blijven ze nog 450
jaar lang in de Rijnstreken en oefenen vandaar middellijk invloed uit. Zelfs wanneer later de Romeinen door de Franken
uit ons land worden verdrongen, komt in de 8ste eeuw hun
taal terug, hetzij door het onderwijs, hetzij door de prediking
van het Christendom. Het Latijn blijft de taal der kerk, der
wetenschap, der rechtspraak van akten en contracten. Tot
den tijd der Hervorming zijn de kloosters de brandpunten
der beschaving, ook in Drente (Ruinen, Dikninge, Weijerswold
bij Schoonebeek, Assen, Blijdenstein, Bunne). Dus redenen
genoeg om het voorkomen van Latijnsche woorden in het
Drentsch te verklaren. Onder deze zijn er, die dichter bij het
oorspronkelijke staan, zij het soms ook in schijn, dan diezelfde
woorden in het Nederlandsch; sommige zijn in de algemeene
taal onbekend. Ik zal enkele voorbeelden noemen: emmer
(amphora), ezel (asinus), vlegel (flagellum), teems (taniisia), diggel,
Duitsch tiegel, naast Ned. tegel, teil, Fr. tuile, Duitsch ziegel
(tegula), edek, eek of etik (atecum, omzetting van acetum), mester of meister (magister), meier (maior), kaore uit kare, naast
Ned. kar(re) (carrus), ket of kette, keten (catena), Meert, Maart
(Martius), eulie, olie (oleum), meul of meulen, molen (molina),
waarvan muller , molenaar (molinarius), mudde, mud (modius),
keze, kaas (caseus), ester, estrik (astricus), zelve, salie (salvia),
bolt, bout (catapulta), tun, ton (tunnus), kruus, kruis (crux),
proem of pruum, pruim (prunus), koep of kuup, kuip (cupa),
waarnaast ook kuve (Gasselte, Zweeloo, Zuidenveld), evenals
in 't Fransch, en waarvoor tin (melktien, zoepentien, waschtien) in andere dorpen, b.v. Zuidlaren, meer gebruikelijk is
(Lat. tina) ; spegel, spiegel (speculum), breef, brief (breve), iken,
ijken (aequare), met i uit ae, evenals i uit e in krit, krijt
(creta), keller, kelder (cellarium), zoller, zolder (solarium), trach
ter, trechter (tractarius), vig , vijg (ficus), pip, pijp (pipa), pil,
pijl (pilum), schriven, schrijven (scribere), spiker, spijker (spicarium, afgeleid van spica, korenaar). Dit woord spiker komt
b.v. te Dalen nog voor in den zin van bakhuis ; een voorbeeld
;

-
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van het vroegere gebruik: „Ordel, gewiset tho Rolde in den
spiker op Sworenmaendag in 1399 ", d. i. vonnis, gewezen te
Rolde in het gebouw, waarin de pachten en tienden in natura
werden betaald, op den tweeden Maandag na Paschen, wanneer de etten of gezworenen werden gekozen. Verder nog
leks, les (lectio), zul, zulle, zult (solea), rip, trottoir (ripus, vergelijk den naam Ripuarische Franken), puntrum (pulpitrum),
wiem of wiemel (vimen), wien, wijn (vinum), wan (vannus), wal
vallum). De laatstgenoemde woorden zijn ontleend in den
tijd, toen de Latijnsche v nog als w werd uitgesproken. Uit
die periode dagteekent ook het woord weiert.
Later werd de Latijnsche v als v uitgesproken en zoo vindt
men ook Nederlandsche woorden met v, die aan het jongere
Latijn of aan het Fransch zijn ontleend.
De Fransche woorden in Drente zijn grootendeels uit de algemeene taal binnengedrongen. Alleen van sommige mag
men beweren, dat ze rechtstreeks zijn overgenomen. Ten
deele van de Refugiēs, die zich te Beilen, Vledder, Ruinen,
Lhee en vooral in „de Fransche huizen" te Dwingeloo hebben gevestigd. „Nog in de 19de eeuw leefden daar ouden van
dagen, die verscheiden Fransche woorden uit hun vroeger leven
onthouden hadden". VAN SCHAICK geloofde dat het verblijf
der Franschen invloed heeft gehad op het karakter, op het
burgerlijk en godsdienstig leven en constateerde bij de bewo^
ners van Dwingeloo een anders onverklaarbaren smaak, welgemanierdheid, buigzaamheid, lust tot muziek, netheid en
juistheid van woordenkeus. Ten deele in „den Franschen tijd",
d. i. de tijd van NAPOLEON en die daaraan voorafgaat. Niet
alleen hebben er Drenten in NAPOLEON'S leger gediend en hebben jonge mannen uit Drentsche geslachten als gardes d'honneur NAPOLEON gevolgd, maar de Fransche wetten waren
hier in het Fransch bekend. Ik herinner me boeren te hebben ontmoet, die nog op hun ouden dag geheele artikels uit
het Code Napoleon konden opzeggen, die zij in hun jeugd
hadden geleerd. Tot deze rechtstreeks ontleende woorden
reken ik: kapraol (caporal), het zeer veel gebruikte batter,

toezeloers (toujours), (brillant), benet of net (bonnet), enk
of enkert (encre), ektief (effectif), sang (sang), seupel (souple),
tragailen (travailler), paartie (partie) met teruggetrokken accent,
evenals sierep (Ruinen), sierp (Diever) naast stroop (sirop). Ook
wets- en rechtstermen als domicilie, formaliteit, executie, testament,
hypotheek, proces-verbaal, enz. enz., woorden, die trouwens uit
de brabbeltaal onzer wetboeken en rechtstermen wel bekend
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moesten blijven en waarvan vele reeds in de 16e en 17e eeuw
gebruikelijk zijn. Ook in Drente. Vindt men in 't Drentsche
Landrecht van 1412 enkele vreemde woorden: memorie, term4n,
simpel, dat van 1608 bevat ze in overvloed : transport, publicatie,
proffit, origineel, particulier, part of deel, enz. Het laatste artikel hiervan luidt ongeveer : „Drost en Gedeputeerden en Gecommitteerden tot reformatie en approbatie dezer landrechten, nadat
dezelve waren gearresteerd, hebben geordonneerd en gestatueerd,
ordonneeren en statueeren, dat men zich alleen met zulke copieēn
mag behelpen, die door den Landšchrijver en Secretaris van
de collegie zijn geausculteerd, enz. ; aldus geresumeerd, gearresteerd
bij Drost, Gedeputeerden en Gecommitteerden, hiertoe expressel^k geauthoriseerd binnen Assen 2 Mei 1608".
In het midden latende, hoe en wanneer de in het Drentsch
voorkomende verouderde of nog bestaande Fransche woorden
er gekomen zijn, wil ik er nog op wijzen, dat vele . vervormd
zijn, hetzij door verwarring met, door de bijgedachte aan
andere woorden, hetzij naar 't gewone verloop van de inheemsche. De uitgangen -age (in het 16de-eeuwsche Nederlandsch ook -agie), -ation en -asion zijn samengevallen en de
a is in alle als lang beschouwd : akkaozie of occaozie (occasion),
pesaozie (passage), kleedaozie (Ned. kleedage), prakkezoazie (van
't Ned. prakkezeeren), renaozie (Ned. redenatie), alteraozie (altēration), traktaozie (Ned. traktatie), slitaozie, bijv. „aan 't benul"
(Ned. slijtage), een begaoziemaker is een pretmaker (verward
zullen zijn tapage en bagage). De meest gebruikelijke werkwoorden op -eeren zijn : fakzeeren (vexer en forcer), filisteeren, reneeren, reselveeren, stoldeeren en stolsteeren, ook in de algemeene taal
gewoon : redeneeren, resolveeren, soldeeren, solliciteeren ; een
sollicitant heet stolstant. Yerdiesterweeren (Lat. distruere, Fr.
dētruire), verlikedeeren (liquider), verschokkereeren (choquer) hebben door invloed van vernielen, verdeelen of vereffenen, verschuiven het voorvoegsel ver aangenomen ; verexcuseeren (uit
excuser en verontsc huldigen) komt reeds in 't Landrecht van
1608 voor. Dit veel gebruikte ver- is ook gedrongen in verzier,
rermilie, versoonlik voor vizier, familie, fatsoenlijk. Oetprakkezeeren is
gevormd door de bijgedachte aan uitvinden en uitdenken. In verdiverdeeren (van divertir en vermaken) en veraldereerd (uit altērē en
veranderd) is de t verzacht evenals in garandeeren, in midriaolen
(materialen), in moen d. i. moeden (voor moeten), scholdook
(schoteldoek), nelig (netelig), enz. Andere voorbeelden van zoogenaamde contaminate zijn rebulie (van rebellie en boel), sukkerei
(van chicorei en sulker), setel (van cedel en zetel), ' te ExloerDR. J. BERGSMA. Drentsch Woordenboek.
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mond tiene (van terrine en tien). Door assimilatie ontstonden
kamnet (kabinet), odder (ordre, ook orde), disodder (dēsordre),
kwessie (kwestie), possie (portie): evenals in het gemeenzame
Fransch beteekent dit ook een groote hoeveelheid; hetzelfde
is op te merken bij partie. Teks en krek zijn door apocope
der t ontstaan uit texte en correct, evenals mark en hef, markt
en heeft. Met assimilatie is van krek gevormd kreggeliek.
De t. van r1st (Fr. riz) is natuurlijk weggebleven. Evenals in
dit laatste woord bestaat nog de oude uitspraak der i in het
Drentsche viver, vijver, dat door het vroegere Nederlandsch
heen, ontleend is aan ° het Fransche vivier, het Latijnsche vivariam (met v = v). Deze woorden zijn afleidingen van vivus,
vif en beteekenen eigenlijk verzamelplaats van levende dieren,
inzonderheid visschen.
centiengrabbelen het geld opzoeken, dat bij een bruiloft
door den bruidegom en andēren nit de wagens wordt geworpen.
uitspr. Koeveren, Koveren, Kouvern, vroeger CoCoevorden
vorde, Kovorde, Covordia.
successiegelden (Tinaarloo), grondbelasting
collaoteraol
(Ide), waar men uitspreekt klaoderaol (zie blz. 81) men v erwart dit woord met een ander : klaoterbank bank in de
kerk, waar de collater recht op had.
comfort, comfortien, confort, kefort, coevortien
convert,
enveloppe.
;

commelie, komelie, kemelie, kemedie, kommedie, veurstelling
komedie.
gestel : teer van conflectie = . neet stark van inholten.
conflectie
constitutiekoorde, constertutiekoren, kestuutsiekoor, striepsiekoor,
striepkoor (Dalen, Schoonebeek), striepkoorde en triepkoorde
(Erm), stripsiekoren (Ann. Kan.), enz. katoenfluweel, manchester. Ook bijv. nw.: een conterstutiekoren boks (Borger),
of met en: striepkoren (Dalen), enz.
consistoriekamer.
constorie
godsdienstonderwijzer, elders de leercorzant (Kerkenbov.)
ling der cathechisatie, gewoonlijk kesaozie, Hoogeveen lee
re genoemd.
vrijaf. crediet
crediet (Zuidlaren, Borger, Eext, Ann. Kan.)
hebben; der is van aovond crediet Jantien (Eext) de ouders
-

of, als J. dienstmeid is, de boer en de boerin zijn er uit.
hebben 't los (Uffelte), der is van aovond gien dak op 't hoes
(Eext) bet. hetzelfde. Zie los hoessien (Dalen), los husien
(Uffelte), vrij hoesien (Schoonebeek) en dak.
Z^
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d, zie t.

D.

daal, dale (in 't W. en Z.), d ēle (Smilde, ook Uffelte naast
dale), deel (Dalen, Borger, Valte, Eelde), omdēle (Borger)
neder, omlaag, naar beneden : op en d., op en neer
de beest gaot omdeel (Zuidl.), de veeprijzen dalen ; deel
drukken ; de patrizen vallen deel; deelvallen ook gaan zitten:
val maor een poosien, toertien deel , dale, ga zitten, smiet oe
deel (D. V. 1844), plak joe maor deel, loop op stool. 't koren is
dale (Holl.veld), is gemaaid , is er af, ligt aan de grond.
Daarmskoel, DerbingskuiY kuil tusschen Gieten en Gasselte
(N. D. Volksalm. 1890). Er schijnen in Drente meer van
deze kuilen te zijn.
daeider (Koekange), daalder (Zweeloo), daolder (N.-Dr.)
daeldersplaese, daaldersplaos.
dag, my. dagen, daogen, dēgen, ook zonder n : hvj is zeuven daog
vot west (Zuidl.). Over dēi daogen komt hij, over de Kerstdagen, de hillige dagen. Dagsaom, dagsom (alg.), dag te hoop
(O:Dr.) goedendag, ook tegen ēēn persoon. 's dagens en
nachens (Z.W.), des daags en des nachts. dagmaot (Uffelte)
hooiland dat in ēēn dag door ēēn man kan gemaaid
tivorden: dit stuk is 6 dagmaot. dagwark (Borger) is hetzelfde
(zie mat) : „eigenlijk
en nog te Balloo
66 are of roe,
thans nu 't land kunstmatig onder water wordt gezet 50
are"; dagwark is ook een hoeveelheid turf, houdende 40 stoic;
een stok is 9 voet lang (Teg. St. van Dr., bl. 114) : te Ide
gaot baggel
't stobbe, torf
't dagwark. dagslaper
geitenmelker. daisch
daagsch : datische kousen, daisch good (Koekange), dai's drup
daags daarna.
daglegd (Vries, Assen, Borger, Buinen, Gass., Gasselternijv.,
Halen, Dalen), ook dag elegd (Zuidenveld, hoewel niet aig.)
- weggelegd, vastgesteld : hy hef 't hum d. by. om hem de
ruiten in slaan (Dalen). ik had daglegd (Halen)
ik was
van plan; te Assen is ik heb 't hem daglegd = ik heb hem
eens de waarheid gezegd.
daor -- daar : daorlangers (Koekange), daorlangs (Zweeloo),
daorumme (K.), daorum (Z.).
dak (Gieten, Zweeloo, Borger, Rolde, Donderen, Haden), daok
(Weerdinge, Haden) riet, lang stroo tot dekking, uitgeschud stroo om er dokken van te maken (Roden). der is dak
op 't huus (Assen) -- er is iemand bij, die 't niet hooren mag;
der is gee n dak op 't huus (Eext)
er is crediet (zie aid.);
,dris te veul dak op 't hoes (Eelde)
er is geen gelegenheid.
6*
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dak, daok, daoke (Lhee), daken (D. V. 1840), daoken, (Ruinen, Koekange) rieten dak, my. daok, daoke, (Halen),
daoken, dakens, daokens (Ruinen), ze doet 't under e'e'n dak of
(Eext) ze wonen samen. een nei daok op 't hoes leggen,
de daok hebt veul, te lien.
vroeger Daelhem. Uitspr. tegenw. Daolen.
Dalen
1°. dam voor 't weiland : op dammen passen
dam
zorgen, dat de koeien daar niet uit het land gaan; 2 °. afdamming : dammen zetten by. in een sloot om visch te vangen.
Ook fig.: van een boerenarbeider 174 zette er eerst een dam
ārten in en daor 'n l čr,og eerappelš over (Eelde). Hiervan dam
men een dam zetten, ofdammen met een dam afsluiten. Te Schoonebeek, Koekange, Kerkenbov., Halen, Uffelte
is dammen ook dempen, by. een put, een sloot. 3 °. woonplaats, erf : een hēne kreit het hardst op zien eigen dam, ieder
heeft in zijn huis de meeste praats.
damb ēēr (Peize, Eelde, Zuidl., Rolde, Balloo, Gieten, Gass.,
Ann.kan., Eext, Valte, Emmen, Dalen, Schoonebeek, Elp,
Halen, Beilen, Zuidwolde) jeneverbes, Balinge palm. De
jeneverbes heet te Lhee dankbēr, te Uffelte, Vledder, Zuidwolde dankberbei. Hiervan dankberbos (Dwing.), dank
-

-

jeneverbessenstruik.
berbeienbosch (Koek.)
damstikke (Koek.) damschijf.
dankber (Ruinen, Lhee, Zuidwolde), dankbaor (Holl. Veld, Annen, Ann.kan.), tamper (Dalen, Diever, Assen, Eelde) zuur,
smakelijk. Zie dambēēr.
daolek (Zuidl., Borger), daolkies (Borger), dolkies (Vries, Borger, Halen, Eext, Valte), doakies (Eelde), dokkies (Peize),
eriž. vot, votdoalik, drekt, op slag dadelijk, terstond, straks
(toekomst): straks (verleden) heet n ^sles, (zoo)net, (zoo)even,
verleden, enz. : hiO hef hier zo qsies west (Eelde). Zie ook:
da(o)mee (D. V. 1849), dommee (Borger, Koekange, Halen, Eelde,
Peize), dommie (Zuidl.), dommet (Borger, Eelde), dommeties
(Valte), damet (Emmen), dommie (Armen), dommies, tamee,
tammegies (Coev.), tamee (Eext), anstond straks. Zie
dommee.
daon, gewoonlijk ,vandaon: wied van heur daon.
danig : 'r daonig tegen, daonig aoverstuur (ZW.).
daonig
Daoniel onwillige knaap (Koekange). Zie doenoor.
droomer. Ook
daove, dove (Ann.kan.), daovet (Veeningen)
Daovid (Ruinen, Haden)sufferd ; lange jas (Assen) ; dapper
-

..

ventje (Armen.)

daozerd (Uffelte)

sufferd.
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daren, darren (Lhee, Dalen, Haden), dorren of torren (doffe o,
ml. bijen; hommels. Zie derre.
Eelde)
darf, darg (Eelde, Annen), darggrond (R.wold), dargachtige
darink.
grond (Dalen)
darp (Weerdinge, Valte, Emmen, Zweeloo, Dalen, Elp, Haden),
daarp (Halen, . Sleen, Borger), drop (NDr., Smilde, Beilen,

-

Dwing., Diever, R.wold, Zuidwolde, Coev., Schoon., Rosw.,
Oost.venen, Buinen). Lhee kende darp in de bet. van gehucht.
Appelscha heeft dwarp; in veel pl. is het woord minder bekend, daar men gewoonlijk loeg (Gass.), loog (Annen), laug
(Zl.), loug (Eelde) gebruikt.
flink net meisle. Oos kukens bint zoo vlug as 'n dardartien
tien (NDr.), zoo kregel as 'n d., loopen as 'n d. (Assen), knap as
'n d. (Zuidl., Vries), vlug as 'n d. (Gieten).
dauwnettel (Gieterveen, Zuidwolde, Koekange, Weerdinge), doff
nettel (Eelde), daardnettel (Ruinen), darnettel (Borger), bran
nettel (Ann.kan.), melkzoeger (Annen)
doovenetel.
.-

-

dauwelen. Zie douwelen.
dauwtrappen
wandeling van Meppeler ingezetenen in den
vroegen morgen of nacht voor Hemelvaart. Zie nustekook.
deis (Eext, Odoorn, Annen, Borger), deeg (N.Dr.,)
ruim:
deeg zooveul, deed genog, deed geld genog, neet good deeg
niet
goed bij zijn verstand.

dee
die, ook deede, (zie de n en disse) aanwijzend vnw.
deel (Balinge), diel (Dalen, Valte)
groote hoeveelheid, veel:
'n deel piene; 'n deel anhold
een hebben (Z.Dr., D. V. 1847)
veel vriendschap van iemand genieten.
leemen vloer, schuur: delendeur, Borger,
Rolde, Ide, Peize deeldor
deur tusschen keuken en schuur,
of van de schuur naar buiten (Ann.kan.) ; kodeel, koudeel —
plaats voor de koeien, doskendeel (Eext) dorschdeel, plaats
op de deel waar gedorscht wordt.

deel, ZW. dēle

deeloor (Zuidwolde)
onaangename jongen; adj. deeloorig.
Ook dikoor en doenoor.
deenstvallig
dienstvaardig, gedienstig (D. V. 1849).
deep, deip (NDr., Gieterveen), diep (Borger, Annen, G.nijveen) —
stroompje; ook loop (Borger, Eelde), stroom (Emmen, Dalen),
leek (Beilen, Halen), ruum : Loonerdeep, Loodeep, Drostendeep.
Peizerdeip, Eelderdeip. De Hunze heet te Eext het Drens deep
of het Deep : de beest loopt achter 't Deep = 0. van de Hunze ;
over deep gaon
over de Hunze gaan schaatsenrijden naar
de Gron. veenkoloni6n. deepsnien, Erm stroomsnien
de
oevers van 't stroompje afkanten en de bedding van water-
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nagaan of het deepsnien
planten zuiveren. deepschouwen
goed is gedaan (Zuidlaren).
meisje, machien (R.wold,
deem (Hoogeveen, Lhee, Anloo)
Meppel, Zuidwolde), mēchien (Dwingeloo, Diever, Smilde),
main (Hoogeveen, Zuidwolde, R.wold, Nijeveen, Wanneperveen). (Te Holl. Veld is deern meld, magien — meisle.)
Maar het alg. woord is wicht in N. Dr. en ten 0. van Lhee.
't wicht west (Dalen, enz.), bij zijn meisje, vrijster.
.He is
afkeerig geworden van vervelend werk, inzonderheid
deis
van herhaald waarschuwen, verbieden, vermanen.
paardededeken, peerdek (Dalen), pērdek (Borger)
dek
ken ; wagendek (Zweeloo) wagenkleed. dekwāgen ( R.wold,
Koekange) in tegenst. met losse wagen, verdek (Havelte),
kliedwagen (Dalen) linnenwagen, zie bolderwagen.
groote kromme
daklegger, dekkersnaolde (Koek).
dekker
naald voor het doorsteken van twijg of dun ijzerdraad.
kreeg deksels van de
drommel. te deksel, deksels(ch) :
deksel
tate, taarte (Armen) ; 't spiet deksels (Valte) ; kreeg er
deksels wat op (Ann. Kan.) ; 'n dēkselsche deugneet (R.wold),
deugneit (Eelde).
laagte in een weg, akker of land (Z uidwolde) ; deuk
del
in de wang (Armen), litteeken (Eelde, Rolde, Ann. Kan.),
indruk in 't bed (Uffelte); een oud Dr. rijmpje : Wel te rusten,

De kop op 't kussen, 't Gat in de del, Slaop wel.
pok
pokput; pokdelleg
kuiltje; pokdel
dellegien
dalig.
hoofdig, weerspannig; driest, verdellig (D. V. 1839, 1844)
metel, aanmatigend. deloor --- deugniet (Eelde).
dempig (Borger, Dalen), demperig (Zuidl.), dempe (Vledder),
demp (Zuidwolde, Dalen, Halen, Assen) kortademig, van
paarden. Het peerd is demp (Dalen). Te R.wold zegt men,
als zoo'n paard hoest: hi poft op de baos zien centen, zoo
demp as 'n kēērn (Koekange).
die, aanw. vnw.; zelfst. dende (Borger, Dalen) : den jong
den
an ! (Weerdinge) — wat doet die jongen toch ! Zie an en dee.
denken, dat . . . .
heugen. 't mag
denken
denneboom (Z.W.) Men onderscheidt grbve en fine
denne
dennen; met de laatste bedoelt men sparren.
met kringen, balken, wallen (Eelde), waolen (Dalen,
dennig
Sleen, Rolde, Armen) under de oogen; ook dienig (Vries,
Bunne, Haden), dienerig (Ann. Kan., Valte), plossig (Valte).
Zie blasterig en bluisterig.
der daar; aan den Frieschen kant = hij.
-
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Derk, Z.W. Durk. Derkiespeer (Z.O.) Durkiespēre (Z.W.).
werkbij : derren ofstellen (Koekange). Zie bl. 85.
derre (Koekange)
grap (Koek), deuntien, deuntie, Z.laren deunie
deuntje.
deun
'n deuntien zingen; 'n d. trouwen, gaan trouwen (Haden, Valte, Borreren, Ann. Kan. schreim'n; -neulen, -vrien (Eext).
ger, Dalen);
saus, ins (Ruinen, Hoogeveen), saus over de sadeup, doop
lade (Dwingeloo, Lhee, Diever) ; zoerdeup
warme saus
van karnemelk en meel over de sla (R.wold), azijn en stroop
(Smilde). Te Assen, Eelde, Vries, Halen, Borger, Oost. venen
is stip het gebruikelijke woord voor saus, jus : stippenpan
(Haden) sauskom ; te Sleen vet.
doopen. deupeeel, deupbouk (Eelde) ; deupkomme
deupen
(Koek.), deupmaol
gastmaal op den avond van den doopdag, kinderbier, thans vereenvoudigd ; deupbank; deupgood
(Eext): deupjurkien (te geven door peter of meter), deupmussie
(Borger); deuphok (Dalen, Borger)
doophek; (D. V. 1844).
door : het is er deur hen (Eext), het is verbazend;
deur
't peerd ging deur de strengen
sloeg ze stuk. deurgang
(Dalen, Ann. Kan., Valte, Assen)
stoelgang; deurstoker
(Koekange)
vlasbraak voor de grove bewerking. deur
menning -- doorrit (Koek.) deurntied
gewoonlijk ; deurdreier (Meppel), deurdrēier (Koek.). -- doordraaier.
deurreuren
doorroeren : ai de graove Gēērt (d. i. roggenbrij)
niet fiks deurreurt, Albert, braant ze nog an (Koek.).
deurknea.
doorkneden ; deursloeken
doorslokken ; deur
vooren
doorvoeden, deurwossen, b. v. deurewossen spek
(Koek.)
doorwassen. (Halen, Valte, Ann. kan.) ; deur
menaergooien (Koek.)
door elkaar smijten ; deurloopend
(Dalen) in den regel ; deurloopertien (Eelde) een kinderspel ; deurscheven (Dalen) --- doorloopen, doorjagen van
vee, doordrijven.
deure (Z.W.) deur.
deuve
neerslachtig (Ruinen), bedaard kaim, gedrukt (D. V.
1844, Oosterhess.), rustig, voorzichtig (Erm) ; zoet, stil (D. V.
1840); Coev. dof; ook duve.
deuze; Annen, Eelde, Zuidl: deus; N.Dr. ook duis; Borger ook
duns ; Dalen, Zweeloo duuze
doos : oet, uut de o lde, olle,
aol d. (alg.)
ouderwets.
.
dēveren (Koek.)
treuzelen : 'n dēverzak van 'n kerel.
diakenij e (Koek.)
diakonie : jaeken, j
diakens.
dichten (Dalen) — opstellen : 'n breef dichten of rimen
een
brief opstellen of rijmen ; dichten en drukken (Emmen)
opstellen en drukken.
-

-

-
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heen en weer bewegen, spelen : zit toch niet
diedelen (Assen)
al met dat ding in de hand te diedelen.
ijdeltuit (Koek.).
diedeltute
dijk, weg, drift, door wei- of veenland (Ann. kan., Bordiek
ger); door wei- en hooilanden (Eelde) : koudiek, maodiek;
door de weilanden langs de Hunze (Eext) : Oldiek, 1V^diek Kromdiek, Schaopdiek, enz. ; kant van de vaart, waar de zandweg
is in tegenstelling met . den grindweg (Uffelte) ; weg in 't alg.
(Halen): een breede diek; ook Z.Dr. : „'s Zaterdagsavonds zijn
er veel jongens op de diek" ; doodendik, Runerwoldsche diek
(D. V. 1844), groote weg (Smilde) : op de diek staon -- op
den grooten weg staan, aan den grooten weg liggen, oppediek
(Smilde) buitenshuis, an diek (Smilde) aan de hoofdwoont an dik, d. i. niet aan een wik; lange hooge
vaart :
in lage lange hoop ēn,
rij : de torf stait in dieken (Eelde)
uit zijn betrekreeds half droog. Iemand an diek zetten.
sloot langs den diek
king ontslaan (G.nijveen). dieksloot
,

(Gieten). Hiervan :
een dijk, weg maken, gewoonlijk met takkenbos-

dieken

sen door een lage, moerassige streek ; ook opstapelen in
lange rijen, b.v. zodden, torf (Ann. kan., Rolde, Borger) ; om

-

dieken, opdieken van turf (Dalen). waldieken, een wal
dieken (Smilde, D. V. 1844).

diesel (Ruinen, R.wold., Koekange, Alteveer, Emm ēn, Gieter-

veen, Borger, Gass., Rolde, Peize) distel. melkdiesel
(Eelde : andere soorten van distels heeten hier stiekel :
putterstiekel, heuilandstiekel); Eext dissel, Halen stiekel, Hastikken (Borger, Buinen, Gass.).
velte stikkel. dieselsteken,
vlas, vlaswiek, vlasdodde. Het vlas wordt aan
diesen
„diessens" opgevouwen, en evenals het spiet b.v op de
markt te Ruinen of Dwingeloo verkocht (Veroudert). diesen
bolle (Koekange), diesenbolt (Halen), diesenkop (Sleen) —
de kegel van het spinnewiel, waar het vlas op zit. diesen
stuk wasdoek om het dunne gedeelte van
brief (Koek.)
de diessn. Bij spinmalen werd van de uitverkorene de diesen
van den „kop" of de band van het wiel getrokken — _ snor
ren; als alle jongens op deze wijze van meisjes waren
voorzien, had er een wisseling, schikking plaats met de
handplak : buut of stage, liden of gliden. Zie bl. 78.
Differuitspraak Dever, Deveren, Deverden. Tot naamsverklaring bestaat er een verhaal van een hengst :
Hi leup in 't Wold (Ruinerwold of Zuidwolde),
-

-

-

Diever heit um steulen,

89
Dwingel zol um dwingen,
Runen heit hum sneden of wil hem runen.
Of anders : iemand in Diever stal een hengst, maar ontkende het ; te Dwingeloo werd hij gedwongen het te bekennen, doch in Ruinen gekomen, bleek alles onwaar te
zijn, daar 't paard geen hengst was, , maar een ruin.
diggel (N. en 0.-Dr.) -- gebroken aardewerk, scherf. In Z.Dr.
zegt men sehaorten (Zuidwolde, Veeningen), sehaoten (Viedder, Uffelte), sehorden (Coevorden). diggels op pottie (Eext) —
kinderspel ; diggelhoes (Rolde, Vries, Donderen) etag ēre
waar kinderen diggels op leggen, diggelhoessien (Zuidl.) —
stellage van baksteen, waarop de kinderen hun diggels te pronk
zetten. Spottend = aardewerk: koopman in dig gels (Eext). Hiervan:
met scherven van
diggeln (Zuidenveld, Valte, Zuidlaren)
kopjes en schoteltjes naar een streep werpen, diggeltien
gooien (Borger), streepgooien (Borger), sehaotiengooien (Uf
felte : maark en hont, stompgooien (Gron.), diggeln is ook:
stuk werpen : de boel diggelen kort en klein slaan, glaozen
indiggelen (Roden), een schotteldie diggelen (Eelde).
dik(ke)
dik, breed, groot; rijk, dicht, erg : een dikke hond,
een dikke barries, een dikke rugge, rogge (doffe o), een dikke boer,
een dikke wiesneus; hi hef 'n vel, 'n bred veur de kop zoo dikke !
hij trekt zich er niets van aan; de rog stait dik, hvj zaait
veul te dik (Eelde). Wvj krigen 't er dik op (Eelde, van onweer
gesproken). 1k bin 't dik zat (N.Dr.), ik ben 't zeer moede.
't Het er dik an (N.Dr.), 't scheelt veel. diksteenen, dikke steinen, stienen (Annen, Balloo, Rolde, Eext, Zweeloo, Uffelte, enz.)
- hunnebedden: daar haalt men de kleine kinderen onder
vandaan (Uffelte). dik geld, dikke stukken (Eelde, Borger) —
groote geldstukken ; dik geld verdienen (Halen), dikke stukken
vertellen. dik ding
belangrijke zaak. dikke rīs
rijst in
water gestoofd. diknak(ke)
rijkaard. dikoor (Borger, Halen), doenoor (Eext, Peize, Zuidenveld) -- iemand die niet
hooren wil. dik ook evenals doen
dronken. As Giesbert
van de merk komp, is 1* altīd dikke (Koekange). diketen —
middageten. oet diketen gaon (ZW. -Dr., ook schertsend te Dalen; men houdt het daar voor Groningsch), diketen gaon
(Haden) oet gaasten gaon, te gast gaan (Smilde). dikdakken
-

-

--

—

.

(Eext)

smullen.

dik (zelfst. nw.), koffiedik : op 't dik slaon (Koekange).
dikoor
zie deeloor.
diksel (Ruinen, Lhee, Koekange, Halen, Zweeloo; Borger, Gieten, Gass., Rolde, Vries, Donderen), duksel (Emmen), dussel
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(Eelde, Peize, Zuidl.), dusselboom (Annerv.kan.), Uffelte dis
sel, ook diksel ; Valte diksel en dussel
dissel.
dille (Z.W.-Dr., Haden) buis aan de schop, schoffel, waarin
de stok bevestigd wordt, in N. Dr. (Vries, Bunne, Eelde)
genoemd hoes aan de sčhofJ``el ; er is ook een hoes aan de tang.
dille is ook het achtereind der zeis, waarmede deze aan den
boom is bevestigd. (Koek.).
ding : wat veur d., dingereissie
ding, dings, dingereis, dink
(Ann.kan., Eext) hei j'daor ? 'n jonk dingsie, dinkie, 'n jong ding
mēisje.
(Eelde, Borger), 't is zoo'n ding (Halen)
loopen,
op 't kantje af zijn. 't zal er om dingelen
dingelen
spannen.
Dinsdag.
Dingsedag (ZW.), Dingsdag (ālg.)
rechtsgebied. Er waren Zuidenveld (hoofdpl.
dingspil
Sleen), Beilen, Diever, Rolde, Noordenveld (hoofdpl. Vries),
Oostermoer (hoofdpl. Anloo).
deze (bijv.) ; zelfst. heet het dissende (Halen,
disse, dizze
dit en dat.
Assen), dizzende (Dalen). dit en det (Koek.)
-

doen, verrichten. Hei j' nog wat te d. ? (Koek.)
diverdeeren
dobb', dobbe watergat, veenkuil, natuurlijke plas, vijver
midden in een gehucht om brand te blusschen en om
koeien en paarden er te laten drinken, ook kuil in 't wei-

land voor dit laatste doel, laagte, vuurgat, Dat laand is niks

as ga(o)ten en dobben. Samenst.: drinkeldobbe, Halen, drin
kenskoele; ra(o)keldobbe (Borger, enz.) of askendob (Eext,
enz., zie bl. 22) mesdob of mesgat laagte, waarin de
mesvaol is (Eelde) of ierkoel naast de mesbult (Peize).
dobber : De kerel is doodmin: hij krig 'r 'n dobbel an (Koek.).
dobbel
klein kommetje, in N.Dr. ook mestgat, ierdob.
dobbelier
dobben, dobberen tegen 't glas tikken, slaan ; 't regent dat
't dobbert (Elp, Eext, Valte, Rolde, Vries), dat 't klettert (Ann.kan.)
dobbies, dobies, dopies (Assen, Annen, Elp) ; dobberies
(Valte, Dalen, Borger, Eelde) ; dolies (Halen, Uffelte), bolies
ijs , waar
(Uffelte), bomis (Halen, Ann.kan., Zuidwolde)
vuil ei, o.a. gebruikt
't water onder weggeloopen is. dobei
-

;

bij 't blindhouwen, blindslaogen: een bli ndemannetjesspel (Eext).
In al deze woorden is de o dof.
dod, dodd' (Vries, Annen, Borger, Dalen), dor (Eelde), dol
(Halen, Erm), dolle (Elp) schapenziekte, bol- of blaasworm
in de hersenen : 't schaop hef d. in de kop. (De o is dof.)
dodde, doddegien lief, klein onbeholpen kind (Weerdinge, enz.).
soezen, suffen, bij
dodden (Dalen, Gieten), dodderen (Assen)
soezerig
't vuur zitten te slapen. Hiervan dodderig
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(Dalen) ; dodkop (Rolde) ; dodderkop, dodderd (Assen)
slaperd.
sufferd ; slaopdod (Eext), slaopdodde (Gieten)
sollen, sleepen,
dodden (Weerdinge, Valte, Schoonebeek)
laat zich dodden ; hvj hef wat te
torsen ; hiernaast todden :
todden (Valte) ; jonge honden todden alles weg (Dalen) ; met
'n hond omtodden (Halen) ; daor komp hi weer antodden (N.Dr.)
een
met zijn vrachtje langzaam aanrijden ; toddegien
klein voer hooi, een handjevol.
duif.
doeve, doef
doef eenige bijeengevoegde schooven (Wapserveen, Kallenkote,
Eesveen ; ook te Vledder, maar daar meer miete).
doek, dook kus, verkleinw. doekie(n) (Peize, Eelde, Eext,
Annen, Ann.kan., Zuidl., Valte, Haden); mokkien (Halen) ;
duui, duuichien (Dalen). D. V. 1844.
doek : buusd., kopd., tipd., knupd.,
doek, dook, douk

doekie(n)leggen
kinderspel.
kussen, liefkoozen (Zuidlaren, Zuidenveld) ; ook
doeken
andoeken. 2°. duiken : doeknak -- iemand, die met het
hoofd tusschen de schouders loopt ; fig. iemand, die niet te
vertrouwen is (Eext, Rolde) ; adj. doeknakt (Haden, Valte,
enz.) : loop neit zoo doeknakt (Eelde).
opdoeken
weggaan : kuunt wel opdoeken (Elp).
duim. Ze wel onder de doem hebben (Eext, Peize) —
doem
rijk zijn. Ik zal hem wel onder de doem (Elp), unner de doem
(Eext) holden de baas blijven (aig.); 14 het het wark onder
de doeme (Ann.kan.) ; doem van een scharnier = volde. Zie
doen dronken.
doemblad (Koekange)
kwartvel papier.
doemelink
lap om een zeeren duim, vinger, met een band
om den pols bevestigd, sleup.
doemkracht (alg,), domkracht (Ann.kan.)
dommekracht,
werktuig met een duim er aan om by. boomen op den wagen
te brengen ; Eelde ook bok.
eikenstek, een duim dik, van boven
doemstek, doemstik
geknot voor het aanleggen van schelbosschen of hakhout.
H^ hef daor doemstikken in poot (Gem. Vries, Valte).
doemstok
of šcheebuus.
duimstok; doemstokzak
doemeneren
vloeken en tieren (Balinge).
doen, doon, doun
geven : do(e) mi, 11/4 dat even (an) ; gebruiken,: en vesper doen; op rente leenen : geld doen, oetdoen; doen:

dat dot mi nei

dat verwondert mij. Ook ter vervanging
hij is
van andere werkwoorden : hi hef 't goed daon, edaon

goed gegroeid (Valte, Ruinen ; alleen van dieren te Uffelte)
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of hij is goed getrouwd (Halen, Ann.kan., Vries); de lamp
aangifte doen van overlijden bij den Burg. Stand ; dot 't er toe (Eext) hij scheidt
uit en gaat heen ; wij zult 't er maor weer toe doen (Eext) —
wij zullen nu maar naar bed gaan. Ook ter omschrijving :
wat moet men evn zwaarven doen achter dat goed an; zoo loopen
doen = loopen.
doen (alg.)
dronken.
ging dronken naor Prusen en kwam
doen weerom; doen as 's punter (Halen), as 'n snip, dronken as
Maastricht, 'n doene kerel. doenig (Eelde, Rosw.)
een weinig dronken. Te Elp is doem
dronken, gek, verstandeloos, razend.
driest, hoofdig.
doenarig
doenig
dartel, bedrijvig (Oosterhess.).
doenoor
onwillige knaap (Koekange). Zie deeloor.
doerjak
wildzang, roest : een doerjak van een wicht.
doeskodde (Zweeloo) --- dikke rol, dichte pluim van een rietsoort (Typha angustifolia). doezekodde
scheldwoord te Gees
(Pod. I, 181). Zie St. Peter. Vgl.
Harm Doest. Dr. Mos. II, 18.
Doestcobbe
droomerig en stil wegens ongesteldheid.
doesterig (Koek.)
cloutduif.
domoor, lomperd.
dogge (Z.W.)
stroowisschen onder de pannen ; ook het
dok, m.v. dokken
leggen van dokken. Ook kleine beukenhouten plankjes,
waarmee torens en kerken wel werden gedekt. Pod. I, 245.
document.
dokkement (Z.W.)
't kromme handvatsel aan den zeisboom (zwaboom of
dol
zendeboom), Z.W. -Dr. dolle. Ned. pen van een roeiboot.
aan dod, draaiziekte, lijdend ; duizelig.
dol
dwalen.
dolen, dwelen
suffer (Z. Dr.) lomp, dom persoon.
dolf
dolis -- zie dobis.
doijan dolzinnig mensch (Koek.).
zie daolek.
dolkies
(roggen)brij.
dollies
soort van muts (Ruinen).
dollemuissie
ledig gaan.
dolm : um de dolm loopen
straks. St-ille maer Jannechien, d. is
dommee, dommeechies
't oe beurt (Koekange). Zie bl. 84.
vloeken, opspelen. Zie doemeneren.
dommeneeren (Z.W.)
neus (Hoogeveen). Samenst. : wiesdompe.
domp
broeien van 't onweer.
donderblossem

oetdoun (Eelde); oetdoen (Rosw.)

.

—

-

-
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schemeravond.
donkeraovond
begrafenis, waarbij vroeger bier gedronken
doodbier (Norg)
werd. Zie groeve en uting. (D. V. 1838, 1839, 1840). Oorspr.
de maalt0; ook leedbier of groevebier of uting of groeve geheeten. Zie bier.
zie kral.
doodkralen (Assen).
doodkist. Zie vat.
doodvat
zonder pit : doove neuten. Zie D. V. 1838, bi. 147.
doof
Dat zal hum gien doove neuten anbrengen = geen windeieren
leggen. doofkaole (Koek.)
doove kool. doove Peter en
doove Wander
twee grenssteenen bij Zweeloo ; over de
sage (Pod. II, 41).
mist, nevel.
dook
mistig, nevelachtig.
dookig, dookerig
doomenner
lijkenvervoerder (Z.W.) ; doodmenner (Koek.) —
iemand die oude paarden afbeult.

doomnie (N.-Dr.), domnee(r) (Elp), doomneer (Zweeloo, Emmen),
domeneer (Alteveer, Ruinen, Smilde, Holl.veld), doemdi (Eelde,
Peize) dominee, doomniesfeest intrede of afscheid
van den predikant. domeneerspipe (Koek.)
zeer lange
Gouwenaar.

doop
zie deup.
doopmaal -- zie kindelbier.
door (alg.), daore (Z.W.),
dooier.
dooweg (Koek.), doodendik (Z.W.)
weg of steeg, waarlangs
de lijkwagen pleegt te komen. Zie reeweg.
doppen
horens v. d. koe (Ruinerwold).
dop (Koek.), dopheide en riegheide of struikheide:
doppe
,.

de beide heidesoorten (erica tetralix; erica vulgaris.)

dorsken
dorschen. Zie eierdorschen.
dorries (N.), daories (Z.), daorendriter (Koek.)
doode suffer.
dorsstok
kromme stok, gebruikt als dorschvlegel.
douwein omloopen, langzaam • loopen van of naar school.
Oanze kinder dauwelt 's aovens : daor is gien wachten op (Koek.).
ln Zweeloo is het stoeien : de jongs en wichter dauwelt wat.
douwelker, kaor, kouse
beuzelaar, trage (Kerkenbovenv.).
douwnettel
zie dauwnettel.
dracht
'n dracht takkenbossen (Weerdinge).
drammen (alg.)
aansporen, aandrijven ; drenzen.
draoke, draok
vlieger (Hoogeveen, Assen).
drinkdrank : drank in de ooren
beschonken ; draf : smit
het waschwaeter in de drānktunne (Koek.).
drebbel -- kattig meisje (Eext), wijsneuzig meisje of vrouw
-

-
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(Vries) een meisje dat druk heen en weer loopt maar weinig
uitvoert (Beilen), praatachtige vrouw. bijv. n.w.: bedremmeld,
beteuterd (D. V. 1847).
dreef, drove --- dreef ;
hef 't op dreef
't gaat naar zijn
zin, he is op dreve.
dreesland (Ruinerwold)
land dab in geen jaar is omgeploegd.
dreezegrond
W.Dr., groenland dat omgespit wordt om er
vlas in te zaaien.
drei, drei
drie, draai. dreien, dreeien
draaien. Iemand
een leugen, op de nak dreien
vertellen. Driemaal gebeuren : zie tweien. 'k heb hum 20 et. andrēit
van hem gewonnen. drēie
draaibrug (Smilde) ; dreiblad
hanepoot.
draaibank. dreimeulen, mallemeulen
dreeibank
draai
molen. dreier
valsche streek
lup mit dreeiers (Koekange). Ook groote ijzeren draaier ; sehursteendreeier, voor
het bevestigen van het haal of de ketten.
etter (Koekange). Hiervan
drek
drekken
etteren. drekkop
ettergezwel.
;

-

drel

al te veel gedraaid (van touw). strop1e van gedraaid

paardehaar in lijsterstrikken : (N. Dr.) stroppendrel. Ook vlug.
dremmen (Koek.), drammen (N.-Dr.)
aanzetten jets te doen.
Drentsch. 'n Drense boer : zie kleiker.
Drens
,

Drense host is roggenbr% Drense aord is gul en vr^.
-dreug(e) -- droog. 'n dreuge — eon droog, lusteloos mensch.
droogrek (Koekange).
drogen, dreughekke
dreugen
dreum --- draad van linnen schering (Koek.) ; dreumen —
afval van een afgewerkt webbe (Gieten, enz.), dus draden,
eindjes wollen of linnen garen, die de wevers overhoūden.

Men gebruikt ze in de lijsterstrikken om de drellen• te steunen. dreumhansen, dreumhansken, handschoenen van dreu
men gebreid (Assen en omstr.).
droomen, zeuren : doe dreumst er maor wat hen —
dreumen
je zegt maar zoo wat zonder nadenken.
drentelen, dralen.
dreutelen
nevelachtig zijn ; sneeuwen in fijne vlokken met
drēvelen
hevigen wind (Koekange, Zweeloo).
drēge, dreig(e), drieg, veel uitleverend, voedzaam, ineengedrongen. Zuidl., Ruinen : omvangrijk, by. van een zwanger vrouw : zij wordt drieg. Oe heuivakkien is klein maer
driege: het vaort uut (Koek.). een dreig glas een glas dat
klein lijkt maar veel kan bevatten. een dreig voer heuī —
men
een voer hooi, waar veel op zit. rookvlees is dreeg
ze
kan er veel van snijden (Wijster). de botter is dreig
-

.
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goed
is voordeelig in 't gebruik. (Assen). een drieg paard
gevuld (Dalen). driege mest
voordeelige mest (Dalen). Tede hoeveelheid vergenstelling : ondreg(e). Afl. verdregen
meerderen.

driest dat l.euf maor driest, geloof dat gerust.
dreigen, bang maken.
driesten
drijvend hooi of stroo.
driftgoed
opeengedrongen : drondringen, drungen, verl. dw. drongen
gen zitten ; ook drong : zie aldaar.
drie, dridraods gaoren, drijderhaanden mededrije (W.), dre'
driesprong (Koek). dri,jbien
cinen, drijspronk
driepoot,
i

schamel:

TwOien zat op drOien :
Doe kwam iveerbien en wol twOien bīten;
Doe pakte twOien drOien
En wol veerbien daor met smiten (Zweeloo). Zie drel.
met kleine passen snel loopen (Z.W.)
drillen
verl. dw. dronken. Van iemand die dronken is
drinken
zegt men : 14 hef 'n snee in 't oor, 'n bokkien an touw, 'n scheet
in de mus, he is half zeuven, he is anstoken, he is dronkend, enz.
De onb. wijs wordt veel als subst. gebruikt voor drank.
Samenst. : drinkenskannegie(n) met blikkie(n) : een kannetje
met karnemelk en een blikje. drinkeldobbe : dobbe, waar de
koeien in de weide uit drinken. Zie dobbe.
Drijber
vroeger Drivoord, DrOorda.
droesen
dreigen (Beilen, Anlo), Zuidenveld droesten.
droest
dreigend (Oosterhess.), sterk, dik : 't schaop is droest
in de wolle. droesten
dreigen, den dwingeland spelen,
tegenstribbelen.
druif.
dr08Ye
drok
druk : ik zin drok, ik heb 't druk. de drokke tied,
de tijd van den oogst. drokheid
drukte.
drokken (met doffe o)
drukken.
drol
kort, dik en gezet : 'n drol ding (= meisje).
drong(e)
zie dringen. Wat .hei j die peerden dronge staon kastelein. Ie mussen er neug 'n stal bi timmeren (Koek.). drong b^,
dichtbij.
dronk
kort en eenvoudig onthaal aan een sterfhuis na de
begrafenis, in pl. eener volledige groeve, vooral bij 't overlijd en van kinderen.
ā roppeltien : op 'n dr.
dicht bij elkaar.
drost = drossaard; ± 1660 is Rutger v. d. Boetzelaar, heer
van Bantinghe en Entinghe drossaard van Coevorden ende
,
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der landschap Drenthe. De drost was ook hoofdofficier van
justitie en had een kapitein-geweldiger en soldaten tot zijn
dienst. Drostenlaan laan voor 't huis v. d. Comm. der Kon.
te Assen. drosten was te Zuidl. de naam der lam. Van Heyden;
ook te Ootmarsum, waar de Van Heydens vroeger woonden.
Voor 1400 waren de Drentsche drosten bijna alle Overijselsche
oude naam der vrouw van den drost.
edelen. drostinne
van plan zijn te gaan, besluitedrouwen, drūwwen, driwwen
loos zijn, talmen (Oosterhess.); wi drouwt morgen hen Hooge-

veensche mark mit de koē. drouwt nog naor Ommerbisse
(Koekange) ; ik drouw nog wel even nao E., ik dien nog wel
langzaam
even naar E. te gaan (Weerdinge). drouwen
besluiteloos ; drouwerig as
drijven (Balinge). drouwerig
die mēēnsen bint (Koekange).
drumpel (Ruinen, Koekange, Ansen, enz.), drempel, zul (Borger).
„gezegd van de lucht als er weersverandering op
drungen
.

til is en ze zich gespannen voordoet."
drop, lekkeris. 'n drup koff2e.
drup
bangmaken.
drusehen
verkoudheid van paarden (Z.W. Dr.), droes. Dat
druus
peerd hef druus onder de leen (Koekange).
dubbeld -- dubbel : dubbeld en dwars.
twijfelen.
dubben
zuster.
dudde
duinen,
duiken, dunen
duidelijk, duken
dudelek
duvel --- duivel, enz. Zie u.
duiker verbastering van duivel; te duiker (vloek), duikers(ch).
kleine koperen spijker met grooten ronden kop.
dukertie(n)
dukerbaortien (Koekange) — kleine boor. Er zijn duker—

—

—

—

boren, spikerboren en centerboren (Zweeloo).

dikwijls.
dukkels
duks --- deuk (Eelde, Paterswolde).
disselbijl.
duksel
klein kind ; iemand, die klein is van „ gewas" ;.
dummel
een dummeltien.
een klein dummel
donder. dat dunderse wicht. dunderslag : 14 mak van
dunder
'n scheet 'n dunderslag. dunnerschoer : donderbui (Vries).
de slapen aan 't hoofd.
duneggen
vatbaar voor temperatuursverandering, dun 01
dunhoedig
zeer veel ; dunne regen = stofregen.
(Schoonebeek)
duurt
duurt wal, hij durft wel.
durven.
duren
het
duren
-ziet
niet
tegen
den
dood
op.
er wal op an
uithouden : ik kon er niet duren.
—

—

—

—

—

-
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duur (Borger).
duraobel
Diirk (Z.W.), Zie bl. 87.
tot dusverre.
duslang
duister.
duuster
in duustern zitten, de kat in duustern of donkern
duustern
kniepen.
stil en zoet, omdat men zich de schuld bewnst is.
duve
zie duiker en deksel.
duvekaoter (te)
duzendholte (Koekange)
talhout dat bij de duizend wordt
—

—

—

—

—

—

verkocht.
dwarsbongelri — tegenspreken, niet willen begrijpen.
dwalen. dwellucht
dwelen
dwaallicht.
dwelm (N.Dr.)
een droomerig, vergeetachtig meisie of vrouw,
gekke meid, ondeugend meisie (Koekange), zie smeugel, dat
daarvoor in 't 0. wordt gebruikt.
dweren (Borger, enz,), hakkeln
kibbelen, warren, haspelen,
tegen iemand an dweren, tweernen. dwe.rer
dwingend kind.
dwil
duizelig: dwil in j't heutd, licht in 't hoofd tengevolge
van koortsen.
Dwingel
Dwingeloo. Ook vroeger, 1546 Dwingel. Dwingelder
= inwoners van D. Zie Diever. Dwingelerstroom = Beilerstroom = Havelter Aa (ontspringt bij Westerbork).

E.
1. Oorspronkelijke e, die in 't Nederlandsch en ook in Twente
is gebleven, is a of ā geworden in arg (erg), warken (werken),

targen, argens, barm, bark, dartig, vargen, harbarg, bedarven, barsten, bargen, enz. ; kerk heeft in N.- en 0.-Dr., ook te Beilen,

Westerbork, den e-klank behouden : hij is a geworden te Smilde,
Hoogeveen, Dwingeloo, Meppel en naburige plaatsen ; te Veeningen is deze a kort, terwijl ze in de andere woorden lang is ;
algemeen is de uitspraak kaspel, d. i. kerkspel, kerkgebied.
De nieuwe a in deze woorden is dus samengevallen met de
oorspronkelijke a in stark, scharp, arft (arfte, arf aarf, art), enz.
Omgekeerd is de e uit a ontstaan in helster, elder, leeg, smelen,
enz., waarvoor men zie bl. 4. Uit āj, in 't Nederlandsch
geworden tot aai, kwam ēj of ej; kreei, drejen, nejen. De e
voor r, in 't Nederlandsch a geworden, bleef in geern(e),
,

keerd, heerd, veerze, lanteern, scheer(e), eerde, aneeren, eerappel (eerpel, erpel). Qver 't algemeen klinkt de e of ee voor r als ēē te
Roden, Eelde, Zuidlaren, Assen, Balloo, Kloosterveen, Smilde,
Dwingeloo, Vledder, Hoogeveen, Balinge, Schoonoord, GasselDR. J. BERGSDZA, Drentsch
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ternijveen ; daarentegen als ēē te Gasselte, Buinen, Borger,
Exloo, Emmen, Weerdinge, Zweeloo, Sleen, Dalen, Schoonebeek, Westerbork, Beilen, Halen, Elp en wordt ze opgegeven
als tusschen ēē en ēē instaande te Donderen, Bunne, Ide, Vries,
Eext. Te Holl. Veld, Uffelte, Meppel, Ruinerwold zegt men
smēren, Gēēr. t, .Frērik, lēēr (leder), vertēren, maar hēēr, le'e'r (werkw.) ;
Zuidwolde, R.wold, Erm zeggen tēēr, Meppel tēēr (zelfst. nw.),
Holl. Veld, Zuidwolde veer, Meppel, Erm veer. Zweeloo als Hofl.
Veld, maar kiepevērre (H. Veld, Zuidwolde) heet te Zweeloo,
Dalen, Erm, enz. honervēēr, Eelde, Zuidlaren houndervēēr, leer en
lēēr in Zweeloo, Dalen andersom dan te Holl. Veld. Bij homoniemen maakt men dikwijls verschil : Meppel, R.wold. wee).
(bijw.), wēēr (zelfst. nw.), Zweeloo, Dalen beer (ursus), bēēr (varken), Zweeloo me'e'r (zelfst. nw.), mēēr (bijw.), tēēr (bijv. nw.),
tēēr (zelfst. nw.), ēēr (zelfst. nw.), ēēr (bijw.) ; men zegt hēēr maar
herschup! De ē-klank is in 't 0. kort, in 't Z. - W . gerekt, maar
te Uffelte meer dan te Meppel. Algemeen is de uitspraakt ēērst.
2. De onvolkomen e wordt, niet in 't Z. -tiV. (Beilen, Hoogeveen, Ruinerwold, Meppel), maar overigens vrij algemeen, gerekt voor l en n, hier en daar ook voor s en t; in de verbinding -ens- en -enz- valt de n bijna weg en wordt de e genasaleerd uitgesproken, b.v. in ve(n)ster, waarnaast echter ook veinster (Beilen, Halen, Elp, Dwingeloo) en vieenster (Uffelte).
Waar het Nederlandsch onvolkomen of volkomen e vertoont,
hoort men hier i in : ik bin, [waarvoor ook ik zin (Rolde, Exloo, Weerdinge, enz.)], dinken, bringen, winken, schinken, schink,
Hinter, krint, pin, mit, iggen (Exloo), stikken d. i. steken, stīkel
d. i. stekel, pik, stik, rik, spil, mister (Zweeloo, Elp).
Bij sommige woorden wordt meer of minder algemeen eene
0 of u naast Nederl. onvolk. e gehoord, terwiji men, voor de
volkomen e, eu vindt : drempel, greppel, Meppel, Meppen, rennen,
zeif, merg, hennep, vele, spelen, zeven worden uitgesproken
drompel, drumpel, druppel, groppel, gruppel, waarnaast grdppe
(Beilen, Dwingeloo), grup (Dalen, Zweeloo, Rolde), groop (NoordDr.), Moppel (Holl. Veld), Moppelte (Dwing., Uffelte), Moppelt
(Z.wolde), adjectief Moppelder, waarnaast ook Meppelt (Dalen)
en Meppel (N. en 0. Dr.), Moppen (Balinge, Erm), ronnen, runnen,
zolf, zolfs, dezolfde, morg en marg, homp of hompt, veul(e), speulen,
zeuven. Naast bep (alg.) of beppe (Holl. Veld, verkl ēinw. boppien) ook b op (Diever, Dalen, 0. Dr.), bup (Weerdinge, Westerbork), boppe (Hoogeveen, Zweeloo, Emmen).
3. De volkomen zachte e, onverschillig hoe ze is ontstaan,
wordt uitgesproken evenals in het Nederlandsch te Roden,
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Donderen, Vries, Eelde, Ide, Zuidlaren, Rolde, Assen, Kloosterveen, Smilde, Dwingeloo, Diever, Vledder, Ruinen, Beilen,
Halen, Balinge, Elp, Westerbork, Zweeloo, Oosterhesselen,
Dalen, Erm, S l een, Exloo, Gieten, Gasselternijveen, en tusschenliggende plaatsen, hoewel soms die e klinkt als de e in
Nederl. scheren, meer, peer (by. Halen, Ruinen). Maar in overeenstemming met het Geldersch, Overijselsch en ook met het
Duitsch (vgl. besser, essig, wetter, stecken, sprechen, neffe)
heeft deze volkomen e een onvolkomen klank te Holl. Veld,
Hoogeveen, Meppel, Veeningen, Zuidwolde, Ruinerwold, Koekange, Nijeveen, Ansen, Havelte, (Uffelte), ook te Schoonebeek,
by. bēter, kētel, den, brēken, pēper; meestal ook in lēven, lēver,
lēzen, bēker; soms ook in bēdelen, vēnen, veen, dēle, nēve; de volkomen klank blijft echter in slee, slede, ezel, op de meeste
plaatsen ook in geven, vervelen. Dikwijls, bv. te Uffelte, Westerbork, klinkt deze e noch als e' noch als ē, maar gebroken, als ē ē.
Voor volkomen e in het Nederl. hoort men onvolkomen e
in stennen, stenen, bredte, breedte, Steffe n, Steven, hen, heen,
Knellis, Cornelis, allēn, alleen, herschup, heerschap, west, geweest, in den 2en en 3 en ps. enk. tegenw. tijd van geven, nemen,
weten, hebben (hi hef, N. Dr. hi het, Exloo beide : toonloos het),
enz. ; in plaats van „ menig(een)" hoort men menneg(ien), mannig(ien) en mienig(ien); naast meester (M.- en 0.-Dr.) hoort men
ook mester (0. Dr.), meister ( W . en Z. W.), meiester (Westerbork)
en mister (Zweeloo, Elp) ; het hiervan afgeleide werkw. heet
mestern, vermestern, Dalen vermeistern, waarin het grondwoord
nog de oude beteekenis van „dokter" heeft.
4. De scherpe ee, uit oorspr. ai klinkt als ai in de Oostdrentsche veenmonden, of als ei (G.nijveen, Roden, Eelde), of
als ee -e (Beilen, Ansen, Emmen), of meer algemeen als eei of
eej (Bunne, Donderen, Balloo, Rol de, Annen, Eext, Zuidlaren,
Hooghalen, Westerbork, Dalen, R.wold, Dwing; ēloo), of, met
een overwegenden ie-klank bij het inzetten, als gerekte ie,
ie-i, i(e)-ie, ie -e, (Valte. Weerdinge, Ex1o6rmond, Exloo, Rolde,
Borger, Zweeloo, Oosterh., Dalen, Schoonebeek, Elp, Diever,
^milde, Havelte, Uffelte, Vledder, Hoogeveen, Meppel). Uffelte
heeft eei, maar ie voor n, Assen, Vries, Donderen hebben
ee, maar eei voor n. In dezelfde dorpen is echter soms de
uitspraak verschillend, zoodat in hetzelfde woord de een ie,
de ander eei uitspreekt of dezelfde persoon zegt lEeinen en
bienen, eēid en bried, biest en geest (Borger), eeid en hiet (Diever), lieinen, bieinen en meeinen (Hoogeveen), stiēn en stienen
Zweeloo), meenen en leeinen (R. wold), mee gnen en leenen
-

,
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(Emmen), enz. Op vele plaatsen (Dalen, Borger, Eelde, Meppel, Diever, Smilde) wordt geest als in 't Nederlandsch uitgesproken en kweeken zoo algemeen, dat hierin geen scherpe ee
kan worden aangenomen en de Nederlandsche schrijfwijze
kweeken of onjuist is of van anderen oorsprong. Ook de ee
van den verleden tijd enk. (keek, bleef, enz.) beantwoordt blijkens de uitspraak niet meer aan den oorspronkelijken tweeklank, maar is uit het meervoud (bleken, keken enz. overgenomen.
Meest heet m,eenist, mienst, ook meerst, met ingelaschte n en r
door de bijgedachte aan minst en meer. Van Oudsaksisch
standpunt staan de vormen eek en eegen (eik en eigen) met de
behandelde woorden gelijk: ze worden ook evenzoo behandeld;
alleen vindt men door 't geheele Z.W. en ook nog elders
eigen. Van eek is gevormd het bijv. nw. eeken en het zelfst.
nw. ekkel. die anders eiken en eikel zouden luiden evenals klein,
reis, ei, eisch, heil, enz. Niet geheel denzelfden regel volgt de
tegenw. tijd 3 e persoon enk. van gaan en staan. Wel vindt
men in 't 0. over 't algemeen giet, stiet, maar Zweeloo heeft
gee d , steed, Roden gait, stait, Meppel gaot, staot, enz. Vleesch
wordt nergens anders uitgespreken dan vleis, een vorm, dien
ik alleen a,ls , een Friešchen bijvorm met ei uit den 2den naamval kan verklaren. Beeld volgt bijna algemeen (niet to Havelte)
den z egel der scherpe ee. Teen is tiē, soms tien, teed (R.wold,
Dwingeloo, Uffelte, Koekange, Z.wolde, W.bork, Hoogeveen,
Hooghalen), tei(e) (Smilde, Diever, Havelte, Meppel), tee (Beilen,
Emmen, Ansen) ; het meerv. is teen,

teeine, tieJn, tiene, tienen.

Te Coevorden, Eelde, Rolde, Kloosterveen en N.Dr. zegt men

toon, toonen.
5. De oorspronkelijke ē, ook de ē uit Oudgerm. eu, io, iu,
voor welke beide kianken, men in het Nederlandsch gewoonlijk ie vindt, zijn in Drente met de ē uit ai samengevallen,
zoodat de woorden, die in 't Nederlandsch ie en ee hebben, in
Drente bijna of geheel gelijk worden uitgesproken : riem, spiegel, brief, Pieter, lief, Gieten, dief, schieten, die nen klinken dus als
teeken, breed, been, deelen, heet, steen, scheef, . zeep, heel, schee(de), enz.
In veel plaatsen is dus ie als in 't Nederlandsch (Exloo, Weerdinge, Valte, Schoonoord, Smilde, Diever, Vledder, Meppel,
Koekange, Schoonebeek), in andere als ee (Bei] en, Haden, Gasselte, Balinge, Dwingeloo), als eei (Eext, Donderen, Uffelte,
R.wold, Holl. Veld, Veeningen, Dalen), als ei (Eelde, G.nijveen),
als ei -e (Roden), als ee -e (Emmen). Over 't geheel is echter de
m in of meer gewijzigde kiank van ie langer dan die van ee,
to Eeide intusschen juist korter, to Assen dichter bij de i.
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Opmerking verdient het woord riet, dat waarschijnlijk onder
Frieschen invloed bijna algemeen (niet te Dwingeloo, Ruinerwold) als riet, in N. 0. als raaid wordt uitgesproken. In gerief
hoort men overal den ī-klank, beantwoordend aan Nederl. golf,
maar 't werkwoord is by. te Ruinerwold gereeiven, dus met den
klank, die of aan Nederl. ie of aan Ned. ee beantwoordt.
6. Waar ee uit ai als ie wordt gesproken en de Nederl.
ie ook als ie klinkt, daar is met deze beide ie's ook nog samengevallen de oorspronkelijke i, die in 't Nederl. is geworden, zoodat l^nen en leenen, mynen en meenen, p&en en piepen
dan ongeveer gelijk worden uitgesproken, maar de ī (= vj)
wordt het kortst aangehouden. Er zijn dus te Meppel, Schoonebeek, Elp, enz. drie ie-klanken, beantwoordend aan Ned. ie
(oorspr. ē of iu), ee (oorspr. ai) en 'y (oorspr. i), waarbij het hoofdverschil, althans oppervlakkig, is, dat de eerste langer wordt
aangehouden dan de tweede en de tweede langer dan de derde.
7. Over de achtervoeging of weglating der toonlooze e zie men
op de verschillende woorden. De e aan 't eind komt het
meest voor in het Z.W. en in het N.O.
Toonlooze e voor het
verl. deelw. in het Z.W. ; = de, hij : doe beet e op e tanden.
edder. Zie adder.
eeg, zie aaide. Samenstellingen: eegket (Borger, Erm), eegdeket

(Hoogeveen), eedeketten (Diever, Smilde, Dwingeloo), eegketten
(Zuidwolde), aideketting (Ann.kan., G.nijv.) ketting, welke
egge en knuppel of eemder verbindt om de egge te trekken
(Ide, Balloo), of op te lichten (Westerbork, Emmen) as ter
zompen of fossen en kloeten āchter of onder zit (Rolde, Halen,
Beilen, Hoogeveen, Smilde). eēg(de)tānd(e), eedetand _ -tand uit de egge (Valte, Rolde, Hoogeveen, Beilen, Smilde).
oseeg(e), oshoorneeg groote eg (Valte, Borger).
eegen, eeigen, iegen ('t laatste in Z .O .). eigen maken, zich
gewennen, tevreden houden.: de vrouw kan 't kind niet langer
eegen ; hij kan zuk er niet langer eegen; dat eegent nog al gauw;
hee eegent zuk nog al gauw; ook passen, goed zijn : dat eegent
zuk daartoe; dat zol hom eegen. (Onbekend N.O., Rolde, Smilde,
Beilen, Dwingeloo). Zie eigen.
eek, eik, iek run, schors van eikenhout. Zie bark en
baas. eekscheller (Eext, Dwingeloo, Holl. veld), eekschiller
(Assen), iekschelder (Diever), iekscheller (Balinge, Smilde),
iekschilder (Dalen), eikschiller (G.nijv.), baasscheller (Annen),
basschiller (Ann.kan.), barkschiller (Valte, G.nijv., Emmen),
boschklopper (Eelde), vooral in 't meervoud gebruikelijk
Gelderschen, die 't akkermaalshout komen bewerken, eek-
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schillen; eekschuur
bewaarplaats voor eek; eekmeul(e)
molen, waarin de schors gemalen wordt. Eekmuller (Ruinen,
Z.wolde, Dwingeloo), eekmulder (Zuidwolde), eekenmulder
(Koek.), iekmulder (Smilde, Lhee, Diever, Uffelte), ekkelbiter
(Eelde, Assen, Beilen, Westerbork, Weerdinge, Schoonebeek,
enz.) meikever : men verdeelt de ekkelbiters wel in bakkers,
mullers en doomneers naar de kleur der schilden.
eeken, eeiken, ieken ('t laatste te Dalen, Zweeloo, Exloo, Smilde,
eiken : eeken telling, eekentelg (Balinge),
Rolde, Vries, enz.)
jong eikeboompje. eekenboom,
ieken telling (Valte, Borger)
eekenschel, iekenblad, eekenholt ; eeken korrel
Dalen
korrel eeiken of ieken, Zuidwolde keurelholt
eikenhout
zonder spint. Met 'n drjaorige eeken kreeg
er van (Koek.)
eekig, iekig, iekerig
naar looizuur smakend.
uittrekken der looistof door water. De bottervaeten
eeken
.
m ut goed uuteeken (Koekange).
eek (Uffelte, Dwingeloo, Diever, Smilde, Norgervaart, Rolde,
Dalen), ēk (Hoogeveen, Z.wolde, R.wold, Meppel), idik (Hooghalen), edik (Zweeloo, Balinge, Emmen, G.nijveen, Eelde),
etik (Norg, Roden, Zuidlaren, Valte, Eext, Annen), eetk
(Sleen) — azijn. Zie dit woord. Op vele plaatsen žij n
verschillende vormen gebruikelijk : Elp edik en etik, Eext
eek en etik, enz.
eel, eelt. Zie aal en eelt.
Eelde, uitspr. Eel(e). Scheldnaam der bewoners hekken
- --

—

-

springers.
eelt, in 't N., Midden
eelt, Hooghalen, Koekange, Diever eel
en 0. meer zwil en in pl: van eeltig daar meer zwillig ;
maar Dalen eel, Coevorden zwil. Eelknobbels, eelbulten,
eelpoesten.
eem, eempies (Eelde, Dalen, Valte), emenpies (Assen), ēēm,
ēēmpies (Uffelte), ēm (Meppel), ebenpies (Dwingeloo), ebenties
(Assen, Vries), evenpies (Diever), effen (Emmen, Eelde, enz.)
even, eventjes. eemswal (Borger) evenwel.
frambozen.
eemberties (Uffelte)
eemder (Diever, Smilde, Dwingeloo, Lhee, Beilen, Halen, Wijster,
Dalen), eemter (Zuidenveld), ēēmter (Uffelte), emter (R.wold,
Meppel, Koekange, Z.wolde), evender (Rolde, Vries, Eelde),
ebenter (Zweeloo, Dalen), eventer (Gieterveen, G.nijveen,
Hondsrug, Schoonebeek) boom, waaraan de knuppels
zijn bevestigd ; aan die knuppels zijn de strengen, zied
strengen vastgemaakt. Zie eventer en zeeltuug.
duurt va n alles
een, iemand :
eein, ien, ein, eene, enz.
-
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elkander, ook
tegen een zeggen. 'n ander, 'n anner
'n kānderk (Zuidl.), 'n kinder (Annen, Borger, Emmen,
Dalen), groot mit mekaor (Rolde, Balinge), groot mit 'n anner
(Zuidwolde), men finder (Dwingeloo) vertrouwelijk met elkander ; ook wel van ongeoorloofden omgang. eene op de
kuier niet wel bij 't hoofd, eene is geene (Z.W.), een dikken
eene (Z.W.).
enkel, onvergezeld, alleenwonend : 'n eenbaor, einbaor
eenbaor
zoowel , van mannen als vrouwen
persoon (Eelde, enz.)
gezegd. In Zuidwolde en elders minder of niet gebruikelijk,
waar eenloopend in dien zin wordt gebezigd.
eendarig (Zweeloo, Hooghalen, Zuidwolde, Koekange)
een-

zelvig, bedaard, saai.
harm.onieerend : 'n eenig leven hebben.
Ook soms alleen, eenzaam
eenli,jk. Hiervan
eenigheid
eenzaamheid, alleen zijn : Ik mus er in mien

ee'nig, einig, ienig

eenigheid om lachen ; don docht ik in min einigheid.
eenkennig (alg.), inkennig (Borger), einkennig (Eelde)
„bang,
bleu en eenkennig", syn. van eenpassig
wordt van kinderen en paarden gezegd, die bang zijn voor vreemden.
eenlijk (Havelte, Dwingeloo, Zuidwolde) --- alleen, eenzaam
einlik ook = eigenlijk (Eelde).
eenloopend, eenloopen
ongetrouwd. Een eenloopend kerel
—

(Hoogeveen, Zweeloo, Dalen, Balinge, Uffelte).

eenmod, eeinmod (alg.), einmoud (Eelde, G.nijveen), ienmoed
( B orger, Exloo, Valte, Dalen, Smilde, Meppel), eemoed (Beilen,
Uffelte) ; ook eemoes (Uffelte)
ernst : 't is 'm eenmoed. As
't jo maar eenmoed is, dan ku' j' wel. Pas op, as 't
eenmoed
wordt. Wordt ook gezegd van rammen, enz. in den paartijd.
eenpassig (Zweeloo, Dalen)
zich niet veel met anderen inlatende, zijn eigen gang gaaņde. Ook eenparsig.
eenschoren (Balloo, Rolde, Ide, Donderen), eenschoren, ien
schoren (Valte, Exloo, Weerdinge, Zuidenveld, Beilen, Halen,
-

Elp, Wijster, Dwingeloo, Koekange, Diever, Smilde) eenmaal geschoren : een eenschoren schaap is 1 tot 2 laar oud.
Evenzoo gevormd twee of twieschoren, en drieschoren.
C)ok gebruikt van een vrouw, die een onecht kind heeft
gehad (Dalen, Zuidenveld, Balinge, Eext, Zuidlaren, Ide).
eenschree
zie inschree.
eenspan (Beilen, Rolde, Borger, Balinge), ienspan (Elp, Zweeloo,
Diever, Smilde), einspan (Eelde, G.nijveen) lamoen ; N. en
midden- Drente ook kret. Zie aldaar.
eenstallig
alleenstaande (gezegd van huizen).
-
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eenzinnig, iegenzinnig (Borger, Dalen) eigenzinnig (Eelde),
stief gedreven (Balinge, Dalen).
eer, eere (Diever), ēēr (Borger, Elp, Halen, Exloo)
eer
(zelfst. nw.). Hi komp mi an d' eer(e) (alg.), ook in d' eer
(Emmen, Eext, G.nijveen) hij beleedigt mij, komp of
giet mien eer te nao (Haden, Elp). Hi is nog at op d' eer (sc.
gesteld). Ben d' eer andoen. Van jou is gein eer of te haolen
(Eelde) tegen jou kan men niet op.

ēērappel (vrij algemeen iņ N. en W.) of ēerpel (Balinge,
Drouwen, G.nijveen, Dwingeloo, Norgervaart, Eelde) ; 66rappel
(Borger, Halen) of erpel (Z.O. Dr., Zweeloo, Borger) -aardappel. Het my. heeft s of is gelijk aan 't enk.: erpel
(Gees, enz.). E. steken (Zuidlaren, Dwingeloo, enz.) met
een drietandige vork de aardappels opgraven, om het de

krabbers (vaak kinderen) gemakkelijk te maken. E. krabben
(alg.), roden (G.nijveen), roon (Halen, Beilen, Rolde, Eext),
raon (Ruinen, Alteveer, Balinge), reuden (Eelde), rooien
(Smilde), garen (Borger, Dalen), erpelbouwen (Dalen).
E. schoonen (alg.), jassen (Balloo, Ide, Smilde, Eelde, Dwingeloo), schellen (Smilde, Elp). De aardappels heeten ook
kronsels (Roden), vooral als ze gekookt zijn. eerappelkop
scheldnaam = dikkop (R.wold), soort van pijpekop, die
tijd van
doorrookt (alg.). erpeltied, in 't eerpelkrabben
kuil, waarin 's winters
't aardappelrooien ; eerappelgat enz.
soort
de a. bewaard worden ; e. zeef, enz. Eerappelmaol
van „spinmaol" (Pod. 138) ; tegenwoordig nog noodigt te Elp
een arme de boeren (elders de jonge meisjes) op „koffie"
en ieder bezoeker neemt dan een zekere hoeveelheid aardappels mede ; te Annen het feestmaal dat men nuttigt als
alle aardappels uit den grond zijn ; te Dalen gelegenheid,
waarbij de mannen getrakteerd worden : arme lui, die geen
aardappels genoeg kunnen verbouwen, verzuukt de boeren op
'n erpelmaol : de boerenzoons brengen er dan 'n putien aardappelen heen en worden onthaald op jenever of koffie; te
Hoogeveen maaltijd, van ,; eerappelkrabbers", die tegen
wederhulp geholpen hebben, na afloop van het werk ; te
Smilde heet de feestavond voor de arbeiders en vrouwen,
die de aardappels hebben gerooid, eerpelfooi.
eerlijk,
eerdaodig, ēērdaodig (Weerdinge, Borger, enz.)
oprecht.
grond, zaand, aarde : boven eerde
eerde, eer (met ēē of ēē)
in de doodkist liggen voor de begrafenis.
staon (alg.)
In samenstelling : eerdbezen of eerbezen (Z.Dr., Dwingeloo,
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Uffelte, Balinge, Halen), ēērbaien, eerbeien (N. 0. Dr.), erbeien,
aard
ēērbeien (Zweeloo, Dalen, Exloo), eerdjebeien ( 0 . D r .)
zandhoop met meststoffen
beien ; eerdbult, eer(de)bult(e)
vermengd (Rolde, Eelde, Donderen, Koekange, Balinge);
eerdwagen (Tiendeveen), erdkaor (0. Dr.), krulekaore (N.Dr.)
kruiwagen ; eerdwurm (Beilen, Balinge, Anloo, Rolde) —
aardworm, fig. iemand, die die spade en schop hanteert
(Eext), eerdnaogel zie halfgat; eerboer boer, die voor
een ander de eerbult als bemesting naar weide of bouwland
brengt (Eext) ; eerdwerk (Koekange)
aardewerk, eerd
zwalve, eerdzwalvertien (Dwing.), eerdmannegien (Eext) zie
bouwmannegie.
eernst (Assen), ēērnst (Rolde, Borger, Emmen, Meppel, Balinge,
Hoogeveen, Vledder, Uffelte, Diever, Halen, Beilen, enz.),
eerns (Balloo), ēērns (Halen, Donderen, Beilen, Zweeloo,
Koekange, Elp) ernst. 't Is 'm eernst hij meent het
werkelijk ; oet eerns (Eelde, Balloo) : tegenst. van oet gekkens
(Eelde). Is 't erens of gekheid ? 't Is eernse waor (Weerdinge).
eernsachtig
in ernst. Iets e. zeggen (Donderen), een e:
gezicht (Koekange, Holl. Veld)
geen gekheid kunnende
verdragen, ernstig = 't is eerliks waor. Daor is e veul te
te erensachtig veur (Eelde). Een eernsachtige kerel (Eelde).
effen even, eenvoudig, vlak, Effen volk eenvoudige,
degelijke menschen. 't Geet er slicht en efJ`'en toe (Eext). . Verkleinw.: effies (Dwingeloo, Elp, Balinge), effenties (Dwing.,
Koekange, Hoogeveen), ēventieš (Holl. Veld), eventies (Diever),
ebenties (Exloo), eempies (G.nijveen, Schoonoord, Valte),
eefies (Valte, N. Dr.).
Hiervan effenen
vlak maken, b.v. van stallen gezegd
(Halen), effenzoo, effenmin, ēffenveule, effenwels
evenwel
(Koekange). effentief
zeer netjes (Koekange).
effies (Peize, Borger, Balloo, Valte, Zuidenveld), uffies (Eext,
Gass.nijveen) kleine pruimen, wichter (Zuidwolde, Meppel,
Dwingeloo, ook Veluwe), wiggles (Rolde), wichterties (Smilde).
Ook de vruchten van den sleedoorn heeten effies (Smilde, b1. 112).
egaal (Zuidwolde), egaol (Dwing., Diever, Balinge, Valte, Weerdinge, Rolde, Hooghalen), eengaol (Borger, Beilen), eingaol
(Eelde, G.nijveen, Ann. kan.), iengaol (Exloo) --- gelijk. 't Is
mi eingaol, 't is mi ein toutmem (Eelde). E. deurloopen
gelijkmatig, 'n egaole luch(t) (Balinge, Beilen, Borger)
een
effen „ slichte" lucht. 't Koren staot egaol (Smilde)
is gelijkmatig opgekomen ; eingaole aardappels (Eelde). Dat 's gaans egaol
geheel gelijk (Assen) ; 'n egaol gezicht (Eext)
een effen
-
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gezicht, de grond egaol maoken met hark of egge effen maken.
egelkaore (Sleen) egelr Het eerste deel ook ichel, iggel, iegel,
iechel; het tweede deel ook kaor, koor (Annen, Eext, Balloo,
Rolde, Elp, Borger, Weerdinge, Exloo, Valte, Emmen, Halen,
Beilen, Balinge). Het tweede deel zwien (Assen, Eext, Donderen), varken (Dwingeloo, Smilde, Zuidwolde).
egge (Smilde, enz.), egg' (Dwingeloo, enz.)
1° zelfkant,
Zweeloo eggekant, Smilde eggekante; 2° wand : de seege had
a n d'ander egge van zien bedde 't wand stukken steuten, stot (Emmen, le Exl . m on d), stolen an de egge zetten ; de sehilders,
prenten, hangen an de egge (Balinge, Elp, Borger). 3° de
scherpe kant van het mes, tegengest. van rugge : men kan
er geen egg' of rugg' van gewaār worden (Zuidenveld, N.-Dr.,
Halen, Beilen) = hij kan geen besluit nemen ; dan weten we
egg' of rug (Zuidlaren, Eext) = dan weten we hoe de vork
in de steel zit. 4° zij de : op, zien egg(e) wezen van zijn
buurmans akker ploegen, sterk voor zijn belang zorgen
(Rolde, Valte) ; hi wet zien egge wal an te waren (Dalen, Koekange) hij weet wel voor zijn belangen op te komen.
ei, N.O. Veenkol. ai, aai (soms ook te Ide, Eelde, Peize, Roden)
ei, my. eier, aaier. Veur 'n ei en 'n appel van de
zoo gehand don; met 'n ei wunnen, met 'n appel verteerd
wonnen, zoo geronnen. Een streng (Weerdinge), stringien
(Balinge), rieze, riest (Zweeloo, Donderen), ris (Roden), rieg
sel (Borger) uitgeblazen eierdoppen, schalen, hangt langs den
wand, niet meer zoo veel als vroeger, zelden meer te Annen, Zweeloo, Zuidlaren, Eelde, Halen. De mooiste eiers veur
in de korf leggen zich van de gunstigste zijde laten zien.
De eiers in 't roet leggen
slecht oppassen (Koekange), eier
tikken (Assen, Ide, Meppel, Zuidwolde, Weerdinge), eierbik
ken (Emmen) is een kinderspel vooral op Paschen op
't Paaschland ; eierdorschen, eierdurschen bij gelegenheid
der bruiloft de familie rondgaan (Borger), nabruiloft houden,
het tegenbezoek brengen der jonggehuwden aan de naastbij
wonende bruiloftsgasten (Gieten, Gasselte, Pod. II) ; eivluus
(vrij alg.), eivlei (Hooghalen), eiervlei (Emmen, Zweeloo) ;
eidobbegien (Assen, Weerdinge, Balinge, Rolde, Gass.nijv.),
of eikoelegien (Eext, Diever, R.wold, Hoogeveen); eierdoor,
eierdaore (Dwingeloo); nustei, tuutei, gulpei, dobei enz.
eizalven (Koekange) kwakzalven op eigen hand. eipekel
pekel, waarin een ei kan drijven. bang veur zien eierkorf.
iberen
heidebessen ; zie bl. 40.
eibert
zie uibert. eiberblorn (Zuidenveld), gele juffer (Dalen),
-

-
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iris.
sabel (Emmen, enz.), tulp (Halen), aibersbek (Eelde)
eigen, eeigen, eegen (met de e van wereld), te Rolde, Borger,
Exloo, Valte, Dalen, Schoonebeek, Zweeloo, Elp iegen, te
Westerbork iegen en eegen, te Halen en Beilen eegen en
eigen, d'eegen dag, d'eegenste dag ; met eegen volk;
eigen
gemeenzaam met iemand omgaan
eeigen wezen met een
van eigens (Ruinerwold, Dwingeloo) = van zulf (Rolde) : dat
dat is natuurlijk. eigenheerig
sprek van eigens (Z.-Dr.)
eigenmachtig, ©igendunkelijk; iegenklok, eigenklonk (G.nijveen),
iegenwīs (Elp)
eigenwij s ; eigenhāntie(n)
schriftelijk bewijs, handteekening; op eeigen hānd, op iegen hantie (Weerdinge)
alleen. eigenzichzuls (Koekange) : waor heb ie 't klompenmaeken leert ? Uut mien eigenzichz2tils; hi hef vent eigens
(G.nijveen)
hij heeft veel bezittingen. Zie het ww. eegen,
eig. eigenen.
eindelik (Z.W. -Dr.), eiņlik (Ann.kan., Eelde, Borger, Zweeloo,
Rolde, Assen), einluk (Dalen), enlik, endelik (Diever), eigen
lik (Emmen) — eigenlijk.
eisenbrok (Vries), eisengrond (Zweeloo)
laagland, waar oer
gevonden wordt. Eisenbroek, koebroek, breeveen, luiveen, viezel,
-

enz., namen van stukken land te Zeegse.

Ekehaar, Eekhaor (alg.), Iekehaor (Rolde, Smilde)

Ekehaar.
ekkel
eikel. Zie eek. Als er „veul ekkels" komen, leggen de eenden eiers met zwarte dooiers (Eelde), ekkels ga
ren (Koek.)
eikels zoeken, ekkelbīter (Borger, Beilen,
Halen, Balinge, Zweeloo, enz.), ekkelmot (Roden), iekmulder
(Smilde), eekmuller en eekdriter (Dwingeloo) meikever.
Zie eekmuller; in N.O. -Dr. worden de „ekkelbiters" naar
de kleur verdeeld in mullers, bakkers en dominees; te
Zweeloo heeten de ,,bakkers" klompenmakers. Ekkelboom
(Eelde, Meppel) eikeboom, ekkelbosch (Balloo) opgaand
eikenhout, ekkelhork (Eext)
hoek, waarin de eikels geworpen worden, die men by. voor de varkens heeft gezocht,
ekkelloof (Weerdinge)
eikeloof ; ekkelholt (Koek.) —
eikenhout; ekkelborg (Koek.)
l ong, groot, mager gecastreerd varken.
elband (Vledder)
druk, driftig, woelig persoon.
elfuurtien (Ruinerwold, Dwingeloo)
koffie, die men om 11
uur drinkt. En zoo heet de koffie, die om 3 uur gedronken
wordt, te R.wold dreiuurtien. Te Dalen drinkt men om 10
uur koffie : tien utir don dan koffie drinken ; elfuurtien
i s te Dalen, Emmen, Zuidlaren, Ann.kan., G.nijveen, Eelde
= borrel, bittertien.
-
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elkaar (G.nij v.), menaar menaander (Dwing.), 'n kander (Balloo,
Borger, Eext, Emmen), 'n kaanderk (Rolde, Zuidlaren, Exloo),
enander (Diever), mekaar (Smilde, Beilen, Rolde, Zuidl., G.nijv.,
Ann.kan.) elkander, malkander. Ik kan 't niet veur e. krīgen,
niet veur elk. hollen niet in orde krijgen, niet begrijpen,
niet helder uiteen zetten.

ellebaoge (Koek.) elleboog : 14 het ze achter de e.
ellernholt (Roswinkel, Dalen, Annen), elzenholt (alg.) ; ellering
(Exloo) elzenhout. Ellernholt en rood haor greuit niet op een
goeie boom, op beste grond; rood haor greuit op rooie grond; rood
haor en elzenholt greuien (greuit wast) op gien goie, beste grond
(Eelde) ; rood haor en elzenhout is op slechte grond verbouwd; rood
haor en ellernholt wordt zel,den op goeie grond verbouwd (Coevorden).
Elzenhout en rood haar zijn niet te vertrouwen: elzenhout
breekt gemakkelijk (Vledder). Daarentegen te Dalen: Elzenhout
en rood haor vergiet niet (= is sterk). „De verbinding wordt
duidelijk, ads men weet, dat elzenhout rood is" (Roden).
illumineeren.
elmeneeren
Elp. Te Elp wordt de koekoek bewaard ; de oudste ingezetene
bewaart hem in de kist. Als men te Borger, enz. den
eersten koekoek hoort, zegt men : ze hebt in Rip de koekoek
ook weer loslaoten.. Een paar verhalen doen nog te Elp de
ronde, hoe de Elpers hun scheldnaam koekoeken kregen.
Zie ook Dr. Volksalm, 1903.
elsen els ; snibbig meisje.
elt welgeschapen : elte leden.
Elten. De Elten zijn hooilanden in de made; daar loopt de
straatweg dwars door van Dalen naar Erm, die weg heet
de Eldijk; die aan de andere zijde van dien dijk wonen,
heeten te Dalen Overelsters.
elvendertigste (op zien) naar zijn zin. (Koekange).
heg (Koek.), Elzen klomvan elzenhout, elzen hēēge
elzen
pen zint beter as papeleeren (Zweeloo).
emer, emertien (Emmen, Smilde), eimerdie (G.nijveen), eimertie
(Gieterv.), hemertien (Schoonebeek, Annen, Elp, Halen, Borger, Balinge, Erm), emerdien en (h)iemerdien (Weerdinge),
hemer (Assen, Vries, Gieten, Eext), heimer (Eelde, G.nijveen),
huimer (Zuidl.), eemkertien (Smilde), (h)emertie (Beilen,
Assen), emeltie (Assen), (h)emertien en (h)emeltien (Dalen)
huiskrekel, muurpiper (Diever, Dwingeloo). De graskekel
heet te Valte greshupper. Zie grashupper. Te Eelde is
het ook de scheldnaam voor een ondeugenden longen, in
Z.Dr. ook een teer, zwak kind.
.
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emer, enertien (Meppel, Diever, Smilde, Ruinerwold, Hoogev.,
Holl. Veld, Halen, Balinge), heimer (Eelde, Roden), eimer
tien en eimerdie (G.nijv.), hemer (Gass., Borger, Buinen),
hemertien (G.nijv., Halen, Borger, Annen), hemertie (Eext,
Rolde, Assen), hiemertien (Exloo), (h)iemerdien (Weerdinge),
hemetie (Hooghalen)^ hemikie (Lhee), hemeltien (Dwing.,
Zweeloo), hemeltie (Assen, Beilen), (h)emertien of (h)emel
tieti (Dalen) wilde framboos.
frambozen zoeken. De kinderen gaan
emeren (Holl. Veld)
-

-

emeren.

Emm' (Weerdinge, enz.), Emmen. Emnermarkt -- markt te E.
kleinzeerig, elders eulmaot,
empen (Dalen, Schoonebeek)
bl. 112.
evenaar. Zie eemder.
emter (Meppel, Koekange)
einde (Srnilde, Beilen,
met gerekte ē
ende, end, ent, enn'
de beide
einde. Het lutken end e n 't graoten end
Haden)
deelen van Gasselte, het /claim en 't groote end (Ann. kan.) ;
't Noor enn en 't Suud enn (Eext) heeft elk zijn eigen kudde
schapen en scheper ;j 't gin end' -- - 't ander eind van 't dorp,
Westeinde deel van de gem. Smilde. In 't en' naar
de vlieger ging op, 't peerd
boven : de draoke ging in 't en
springt op. Op 't en, an 't en (Exloo,
vliegt in 't einde (Smilde)
geheel op, verlegen, hielendal op
Eelde), heilendal op 't en
iemand tot zijn
't einde (Smilde). Een an 't ende brengen
hij leeft niet
dood onderhouden. 't Lop mit horn naor 't ende
lang meer. In 't en gungen w4 vot (Eext) , eindelijk gingen
wij weg. Daor is 't ende van weg (Halen, Eelde, Assen) -'t is buitengewoon. is met zi&n raod op 't end , hij weet
wel dromgeen raad meer. De duvet en g n ende (Eelde)
mels ! In 't ende kiken
naar boven kijken. Hiervan endekiker
(Meppel, D. V. 1848) weerkundige, weerwikker, steernkiker.
endelingsch (Assen) hout , how', waarvan men de einden
der houtvezels kan zien ; endelings(ch) (Meppel, Uffelte)
,

^

laatste, verst af.
.laatste, buitenste (Balinge en elders), eindelste
(Halen), endelkste voor endeVeste (Zweeloo); endigste (Diever,
Dwin ģeloo).
schuif achter in een wagen of kruiwagen.
endelbord
ongeveer hetzelfde als kantkoek.
endelkouk (Eelde)
enk (alg.)
inkt., enkappel (alg.), iekappel (Zweeloo)
galappel.
nietig, eenvoudig ; 'n enkel kereltie,
enkel. (met gerekte ē)
ventie (Eext). Ook enkeld : dat peerd is enkeld
niet zwaar

endelste
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gebouwd. 't Sleet zoo enkeld
't staat zoo kaal. Ook sorns,
alleen, enkel: enkeld en dubbeld. Heil enkel zei j'om eis (Eelde)
heel zelden ziet men hem eens. De rog stait enkeld (Eelde) —
dun ; dat vool is wat enkeld (Eelde)
licht gebouwd ; dat pēērd
is enkeld (Dalen)
dat paard heeft een geringen borstomvang.

enster. Zie anster.
ent (Zuidwolde, Schoonebeek), ente (Kerkenbov., Koekange,
Holl. veld, Meppel, Dwingeloo, Uffelte), eent, my. eenten
(Dalen, Coevorden, Borger). ient (Weerdinge), ee'nd (Rolde),
eende (Ann.kan.), in M.-Dr. en N.-Dr. eend, my. eenen —
eend; ente(n)vlot (Diever, Smilde, Bovensmilde, Ruinen, Koekange, Ruinerwold) ; eenkrot (Eelde), eenenkrot of
krod
(Eext, N.-Dr.), eendenkruus (Armen)
eendekroos, ienten
eendeveer.
vēēr (Weerdinge)
ente
takje of lootje, dat ge6nt wordt (Smilde).
enter
een jarig paard of schaap. Een eenjarige koe heet
pink, Smilde pinke, N.-Dr. jongbeest. Een ēēnjarig schaap
heet ook ēēnscheuŗen (zie ald.), in tegenstelling van een
twieseheuren of en olde eue (Weerdinge). En slim entertien
(Borger) een klein ziekelijk eenjarig schaap. Zoo dom as
'n enterschaop. Enter is ook een buitengewoon vies mensch
(Norg), een kwaad kreng (Eext) : wat 'n enter van 'n jong, een
buusenter (Eext). Een enter, 'n twenter en 'n dreijaorig peerd,
hoeveul pooten (tanden) hef del? (Bij die wordt iemand aaneenjarige merrie, enterhok
gewezen); moerenter (Borger)
hok van een eenjarig paard of schaap.
komt in 't enterhok (alg.), in 't enterhokke (Diever, Koekange, Dwing.), in
hij wordt Benjamin af.
't enterhaokkie (Borger, Eext)
'k zal je krijgen.
enteren (Eelde) : 'k zal dei enteren
erbeien (Zweeloo). Zie bl. 105.
ērens. Zie eernst.
erens
ergens : daorerens, wāorerens (Z.-Dr.) daar, waar.
ergens, elders meest argens.
erf (Koekange); ert (Hoogeveen, Zweeloo); arft (Dalen, Erm,
Zweeloo, Hoogeveen); arwt (Exloo); art (Assen, soms Hoogeveen) erwt, zie arft. Ik bin jao nog wel 'n halve nēve
van oe; wO bint gien spint erfen neudig um 't uut te r ēkenen
-

(Koekange).

erfgrond (Koekange) zwarte plekken onder de knie6n. Zie arg.
overlevering (verouderd).
erfgerucht, arfgerucht
erg, zunder erge (z.nw., Koekange), elders zunder arg.
erge
Zie bi. 20.

erg (bijv. nw., bijw. Koekange)

slim, erg.
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al het bouwland bij een dorp liggende, korenes,
es(ch)
roggenes, erpeles (Borger), nes(che) te Dwingeloo, Vledder,
Uffelte, Zuidwolde, Elp, Balinge, Beilen, Hooghalen, W eerdinge. neschland (Balinge). Op de nesch . (Daleri, Balinge),
Valte op de nes en op d'es, Eelde : in d'esch, ob ēs, naor d'es
bij Emmen.
op, achter op d'esch. Westenesch
esch, 'n eskenboompie, eskenholt.
esk (Eext, enz.)
s -vormige haak, schalm in een ketting. Verkleinw.
esse
essien : een s -vormig oorijzerhaakje. In esse houden, in de
in orde houden, in den haak hebben.
lisse houden (Pan)
,estrik, haardtegel (aig.) Ook het verkleinwoord : es
ester
tertien in dezelfde beteekenis (Smilde, Ruinen, Dwingeloo,
Uffelte, Elp, Hooghalen, Erm, Borger, Annen); daarvoor
steentien (Ruinerwold, Diever, Zuidwolde). 'n ester spek zat op
dat zwien (Eelde), 'n estertien spek (Dalen, een steentien spek (Diever) spek ter dikte van een esterlengte.
Ete (Holl. Veld, Uffelte), Eeite, Iet, Iete (Smilde, Balinge,
Uffēlte, Diever), Gretien (Beilen), Gretie (Donderen), Grietien
(Borger), Greidien (G.nijv.), Griete (Holl. •Veld) Grietle.
ēten (met gerekte e Hoogeveen, Holl. Veld), etten (Schoonebeek), eten : ik eet, hi et eten. Wij hebt de, scheper te eten:
voor elke 8 schapen geeft de boer hem een dag den kost
(Smilde). Veur en nao ēteras. Wie niet zat ēten kan, kan ook
niet zat likken (Koekange); etenstīd -- tijd van eten; etens
eetvork.
vork
etelhoorn, gewoner boerhoorn
horen, waarop getoeterd
wordt, oorspr. ook om de boeren naar 't koren te roepen
(Borger, Elp, Balinge), thans . nog bij brand en bij verkoo-

-

pingen (Rolde, Westerbork), maar vooral bij „boervergaderingen" en bij „boerwarken" (Emmen, Buinen, Ees, Donderen). In N.-Dr. minder algemeen, te Eelde by. onbekend.
eter
eetaardappel; poter
pootaardappel.
eterij
eetwaren, eten. 'k Heb zin an wat eter . W' hebben
van 't winter etert genog (Eelde).
etgār (Emmen, Erm, Dalen); etgārde (Meppel, Hoogeveen, Holl.
Veld, Uffelte, Diever, Smilde, Dwingeloo, Ruinerwold, Zuidwolde, Halen, Balinge, Beilen, Zweeloo); etgruun, etgreun,
etgruin (Balinge, Schoonbeek, Dalen, Valte, Borger, Anloo,
Rolde, Assen, Zuidlaren, Donderen, G.nijveen, Ann.kanaal,
Eelde)
etgroen. Hiervan te Eelde o.a. het werkw. etgrui
nen: ik wil 't land etgruinen
ik wil er etgroen van maaien.
ette rechter, etstoel (verouderd). Aan 't hoofd der 24 etten
stond de drost, landdrost, bl. 95.
^

.
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eui (alg.), eu ē (Dwingeloo), euje (Holl. Neld, Schoonoord)
ooi; euilaom
vrouw. lam (Gass.nijv.); euien huun
ooien
hoeden. Dit geschiedt in 't voorjaar, wanneer de lammeren
komen. Dan žijn • de vr. en de ml. schapen gescheiden en
gaan de boeren hun ooien zelf op het weideland of op de
rogge, die dan nog groen is, hoeden (Westerbork); euien
scheper (Beilen, Borger, Valte, Balloo, Ide)
herder der
ooien. „De euienscheper wordt door de gezamenlijke eigenaars van schapen in den lammertijd gekozen voor een
bepaalden tijd, to Eext by. tot Norgermarkt. d. i. in 't laatst
van Mei." Het verkleinw. is
ettigien
allemansvriendi n (Oudemolen) ; 'n gail e2,cigien (van
een meisje); euiachtig
eveneens fig. in ongunstigen zin,
zwak (Veeningen), ontuchtig.
eui (Meppel). Zie heui.
eulie
olie. De oliekoeken heeten (te Eext, Rolde, Annerveen,
Borger, enz.), euliekoken, kouken of euliekrappen (Ruinen,
Diever, Uffelte, Z.D.) of eulieflotten (Dalen), eulieflutten
(Diever, Dwingeloo). — euliekop doorrookende pijpekop, lichtmis, kaalkop. euliekoop (Rolde) rondtrekkende dokter, kwakzalver.
eulmaot (Erm)
aanstellerig bij pijn ; eulemaot (Koekange,
Ruinerwold) ook gejaagd, oploopend ; euvelmaot (Ruinen)-driftig ; euvelmaotig (hier en daar in Zuidenveld) kleinzeerig, Hoogh. euvel.
Eultien (Ruinen, Zuidwolde), Aoltie (Dwingeloo, Assen), Aol
tien (Exloo, Valte, Borger, Erm, Smilde, Diever, enz.), Aaltien
(Armen), Aole (Smilde), Aol(t)ie(n)
Aaltje.
open (Koekange) : eupen en bloot.
eupen
eupien, iepien (Dalen), eupie en uppie (Eext), ieppien (Rolde),
il_lip my. juipen(s) (Eelde), jeep my. jepen (Vries, Borger,
Assen), jeup (Assen, Eelde, Zuidlaren, Norg, Vries, G.nijveen),
roojeep en roojeup (Eext), effien (Balloo, Valte, zie bl. 105), wiepe
(Vledder), peerdeweep (Z weeloo, Zuidwolde), wepe (Hoogeveen),
peerdekeutel (Uffelte), peerdekaone (Dwingeloo), kannechien,
kannegien (Emmen, Weerdinge, Elp), hegenkannechie (Zweeloo), koekan (Hooghalen), koekange (Hooghalen, Beilen),
koekannegien (Diever), smeerbai (Roden), spinnekob (Uffelte)
joop, leup, vrucht van den hagedoorn, of jeupenbosch (Eelde).
eusvat (Valte, Borger, Balloo, Ide), heusvat (Hoogeveen " Ruinerwold) zandschop, houten schop (Assen, Beilen, Hooghalen,
Valte), voor aardappels (Rolde, Zuidi.), koren (Vries), om
water uit een bok to scheppen (Assen); een blikken emmer,
-

.

—

-
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waaraan een steel onder een stompen hoek is bevestigd
(Roden). Een ijzeren schop heet in N.Dr. ballaster, Dalen
ballastschup, ballast (Diever, Ruinerwold), ballastschuppe
(Ann. kan.), grintschup (Borger) haorschup (bij ouderen te
Vledder), schoep (Z.Dr.), schoepe (met gerekte oe (Diever)
als zij van hout is), schoope (Dwingeloo); de kantschoope
(D wing.) dient om te graven.
euzen, uutheuzen (Annen, Borger, Erm, Valte, Balinge, Weerdinge, Elp)
uithozen, het water nit een bok scheppen
(Ann. kan.), puteuzen
den welput schoonmaken.
slecht : he is er euvel an tou (Bunne), ziek : aorig euvel —
euvel
vrij ziek ; kleinzeerig (Hooghalen).
ijver. euvelmoudig
euvelmoud (Eelde)
driftig, ongedurig,
taoperig, tieperig. euvelmod (Assen) : ik heb er gien euvelmod i n
ik heb er goeden moed op.
zeer, buitengewoon : euvels geern, euvels mooi, ijbals
euvels
geern (Eelde, G.nijveen, Assen), bar (Assen), miseraobel (Borger,
Elp, enz.), blikslēgers (Ann.kan.), drommels, meraokel (Beilen).
euven
hinderen : olde ten moet men niet euven (Z.-Dr.); iemand
door lastige vragen in 't nauw brengen (Z.-Dr.).
even (Zuidwold), effen (Emmen, Exloo, Beilen, G.nijveen, Zuidl.)
effenen, gelijkmaken; den stal effenen (Balloo), slichten
--

(Smilde, Eelde), klaormaoken (Eelde).
eventaorie, ebentaories, eventaozie; ementaoris
inventaris.
De ev. is opmaokt.
eventer (Gnijv.), evender (Ann. Kan., Rolde), eemter (Westerbork) ; evener (Annen) evenaar, waaraan de knuppels
zijn bevestigd. Zie eemder.
eventies
eventjes, een oogenblik.
evertas (Dalen, Zweeloo, Elp, Beilen, Halen, Balinge, Borger,
Grolloo, Rolde, Assen), evertasse (Gieten, Uffelte, Ann. Kan.),
evertast (Zuidl., Eext, Eelde), everdasch (Zuidenveld), ever
task (G.nijveen), jenevertassehe (Coevorden), eveltas (Ruinen,
Beilen, Dalen, Rolde, Roden), eveltasse, eveltassche (Diever,
Dwingeloo, Ruinerwold, Kerkenbov., Smilde), eveltask (Wijster),
eveltast (Annen, Rolde, Weerdinge), heveltas (Bunne), evetas
(Hooghalen) hagedis. In 't volksgeloof is de e. vergiftig en
wordt geschuwd of gedood. De overeenkomstige naam is evel
tasse (Twente), evetasse (Stellingwerf), evedasse (Veluwe), everdesse (Gelderl.), evertes (Nijmegen), evertaske (Veendam).
Exel, Exelt
Exloo. In 1596 is de naam Exel.
ezel
Hest onder 't lui ezel staon? (Roden)
heb je op school
-

-

—

straf gehad?
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P.
In veel woorden staat de f in plaats van v (of w). Zie
daarom voor liars, feiel, ftnnig, fessien, Ileerholt, frosselen,
enz. bij v (of w). Ook onder de hier volgende woorden zijn
enkele, die daar genoemd konden worden.
ferpiano (Koekange) forte-piano.
fatsoen. Van het fesoen van 't peerd zeg ik nibs, maar
fesoen
h^ kan niet foeteeren (Koek.)
mooifiemelenmooi praten, vleien, huichelen. flemelkaor
prater, vleier, huichelaar (Roden).
Fiks, Fik, Fikkien = hondenaam.
Fije, Fijchien -- vrouwenaam (Z. Dr.).
finrechtzinnig, fijn; zuinig, gierig : fin op de botten (Eext) —
zeer gierig.
flsseln, fizzelil, Hoogeveen fitseln, Diever fispeln afstoffen,
waar weinig te stoffen valt (N.-Dr.), licht, net huiswerk doen
-

(Dalen), lang bezig zijn met de kamer (Emmen), poetsen,

wrijven (Zuidlaren), al te zindelijk zijn, ook kieschkeurig op
't eten (Assen zie vies), schoonmaken (De Wijk), met
de vingers overal aan zitten (Eelde).
fīvelkwint, fiebelkwint grap ; fiebelkwinterij (Beilen)
grappen.
-

dun (N.-Dr.).
fladderig
fleschje met eau-de-cologne ; soort van muts
flakonnegien
(Westerbork, Ruinen), ook vlakannegien (Ruinen) „ muts,
die vlak-an zit".
framboos.
flamboos (alg.)
flanst er nog een lap op (Roden).
vastkonkelen :
flanzen
$appert soort van meisjeshoed (Koek.)
flax, flarre (Dalen, G.nijveen, Smilde, Dwing.), flēr (Hoogeveen,
stuk. Der is gein
Meppel, G.nijveen) hard : in flarren
flar, flaar an gelegen, an dat vrummes, vrommes. 2 °. slet,
slechte vrouw (Rolde, Zuidl., G.nijveen). 3 °. = Hat, koeflat, koe
uitwerpselen der koeien.
flart (Balinge, Weerdinge, Dalen)
flat. Zie het vorige woord. Hierbij het werkwoord
spatten, smakken van natte kleeren.
flatten (Dalen)
slordige vrouw. flatoor zie flodoor.
flatter (Beilen)
flatterig slap, verwelkt : „d' beest moot op stal, 't gras deugt
niet mēr, 't is zoo nat en flatterig" (Bunne); de bloemen zijn flat-

-

terig beginnen te verwelken (G.nijveen). Aardbeien, frambozen, die een paar dagen zijn afgeplukt, worden flatterig (Assen).
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flatterig weer (Ruinerwold) -- buiig weer. Ook sukkelachtig.

flēēr (Valte, Meppel), flier (Armen, Assen, enz.), Merles (Dalen, Erm., Zweeloo, Koekange), flieres (Balinge) flinke
slag in 't gezicht of om de ooren. Een flik is een zachte
klap. 'n flēēr van 'n wif (G.nijveen, Hgvn., Meppel) : zie flar.
Ben beste fleer land stuk, lap : vgl. flare 'n heele lēēr laand —
een groot stuk land. Wat hei j' van daege 'n flēēr emeid - gemaaid (Koek.) In dien zin ook plēēr (Zweeloo) ; Floor ook te
Zweeloo eigennaam van een stuk land.
dikke nieuwjaarskoek (Meppel).
flēēre
fleugien (Roden) ,--- kleine hoeveelheid van zekere stof.
gemakkelijk.
kan er vleut in, b.v. in
fleut, vleut, vlot
de jas (Erm.) Ook tenger, rank, vaardig, gezwind.
slag, klap. Zie fleer.
Ilik
flikflooien.
f,likfleemen (Eext)
manieren, uitvindingen, streken :
flinken (Koekange, N.Dr.)
neie flinke .n. Wat raore flinken het die jong toch (Eelde).
flinstertie(n) (Dwingeloo, Diever, Smilde, Meppel, Assen, Ann.
Kan., Gieterveen), fleeinstertien (Hoogeveen), flistertien (Elp,
Beilen, Borger, Balloo, Ide), flisterdien (G.nijveen), flittertie(n)
(Zuidlaren, Vries), flitterdien (Eelde) -- dun sneetje ; dunne
pannekoek ; tenger vrouwtje.
f odder (Beilen, Smilde, Assen), natter (Dalen)
lichtzinnig
meisje of vrouw ; een vrouw die de zaken luchtig opneemt.
—

'n wilde (totter, 'n gooie flodder, 'n aorige flodder, flottertien
een ergerlijk opgeschikte deern. flotterketrien
„roerig meisje, dat graag mag uitgaan". floddermadam, fflottermadam -- een wilde vrouw of meid, die
zich opsmukt. flurte (Koekange)— onvoorzichtig vrouwmensch .
fodder, Hotter strook om den rok van kant of stof (G.nijveen,
Borger), kantwerk (G.nijveen, Ann. Kan., Gieterveen). flotkānt
(Haden) onechte kant. floddermuts (Uffelte, Smilde),
flottermuts (Eelde, Dalen), floddermusse (Hoogeveen) soort
van muts over 't oorijzer. flotterkaam kip met hangende
kam. flodderoor (Dalen), flodoor (Z.-Dr., Zweeloo, Smilde,
Eext, Vries), flotoor (Emmen), f lodoor (Zuidlaren), flatoor
(Weerdinge), flapoor (Uffelte) dier met neerhangende
ooren, varken (Dalen), konijn (Zweeloo) ; ook een jongen met
groote ooren (Rolde), een droomerige jongen (Eext).
flodderig
uitgerafeld, in lange strengen. flodderig roet in
't waoter (Eelde)
langspierig onkruid.
flop (Koekange) : de flop in de deuze, de flop in 't oor īzer
als
de deuken beurtelings hol en bol willen staan.
(Roden)
(Roden)

-
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scheut. Er kwam 'n heil flort oet (G.nijveen). Een (lot
flort
waoter (Eext). Een flort of flaart op zin boksen hebben (Rolde) -een groote vuile plek op zijn broek hebben. flortkan
kan
met grooten mond of tuit. flurten (Koekange)
gieren van
aalt of gier ; storten van water of een andere vloeistof :
ie flurt ook maer raek !
foek, foeke (Koekange, Diever),
fuik, aolfoek
aalfuik.
stil: 14 was er foek van (Eext).
foek
aarden pot, bespannen met een blaas, waarin
foekepot
een rietle of stokje op en neer getrokken wordt. Het instrument heet rommelpot (Smilde), foekepot (Coev., Koekange), foekerommelpot (Assen), hotfot (Zuidlaren), hot(te)fot
(Weerdinge), hotvot (Norg), hottefot (Zweeloo), hurtefurte
(Koekange), hottefot (Dalen, Eext, Rolde), fortelpot (Diever),
hottepot (Eext). Het instrument is niet meer bekend te
Borger, Eelde, Norg, Halen, Meppel.
Zie voor de rommelpotliedjes, die in Drente bestaan : Driem.
Bladen, 4e jg.
berisping :
foeter (Weerdinge)
hef voeters had.
foeteren (Rolde, Eelde, Zuidlaren, Eext, Borger, Diever, Dalen,
Valte) berispen, pruttelen, aangaan. Heur 'm eis foeteren
(Haden, Eelde).
foeteeren (voeteeren) — draven, zie fesoen,
gesmokkelde jenever, slechte jenever of brandewijn
foezel
(Beilen, Borger), elk vuil, vies vocht (Roden), slechte koffie
(Ruinerwold).
oneerlijk spelen, de boel befoezeZn (Gnijveen Roden);
bedriegen. Hiervoor foefeln (Zuidwolde, Emmen), foe
ehein (Zweeloo, Gieten), befoegln (Armen).
foi (Borger, Da1en, Eelde, Eext), feui (Uffelte, Hoogeveen), fuj
(Diever, Zuidwolde, Hoogeveen, Meppel) foei. Foi, foi
wicht, mok di toch nait so voel (Eelde) ; maar tegen een hond
zegt men foei.
(Koek.).
fokke -- bril. 's Avens mut er de fokke
een handvol, b.v. hooi, een fotsien
bos. 'n fossien
fos
(Meppel). war: 't garen zit in de fos (Borger). slordige vrouw
(Rolde, Eelde), smeertoet, foshakke slons; dei neit oet 't
stee kan komen (Gnijveen), eene met korte beenen en lange
rokken (Armen).
volmolen.
fosmeul (Emmen)
in stilte, in 't donker iets doen. Wat zit ie daor
fosseln
te fosselen ? (Halen). Zie ook frangen.
onduidelijk spreken. Zie praanseln.
fraansen (Koekange)

foezeln

-
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frangen, vrangen (Valte, Dalen, Erm.), wrangen (Emmen,
Zweeloo) 10. stoeien, worstelen (Westerbork, Dalen), probeeren wie 't sterkst is (Zweeloo), vechten uit de grap (Erm,
Valte, Weerdinge). Hiervoor frosseln, frozzeln (Roden,
Donderen), frusseln (Rolde), fosseln (Halen). Zie verder bij
w, ook voor de beide volgende beteekenissen. 2 0 . zuur
zien (Ruinerwold). frangoor (R.wold) dwinger. 3 0 . (Beilen)
— „een koe frangt, als ze aom (of ham) aan 't uur heeft."
z i e foi.
fui

G.
g is in 't alg. een zachte schuring als in de algemeene taal;
voor t of (e)n of in verdubbeling aan 't einde is ze ontploffing
en wisselt af met k, evenals ng met nk: ze zegt, liggen, eegen, l ēgen;
men vindt geschreven likgen, evengoed als manks, bunzink, enz.

gaapstok zie gaopstok.
gaar (Haden, Valte, Elp, Beilen), gēēr (Dwingeloo, Koekange,
gaar. good
Diever, Smilde), gaor (Assen, Borger, enz.)
gaar uitgeslapen, half g. onnoozel — veur in d'oven bakken
(Elp), van de schussel vallen (Z.-Dr.), bij het in den oven zetten.
neet good gēēr (Smilde), neit recht gaor (G.nijveen).
gaarslag (Lhee, Diever, Ruinerwold) -- een dubbele gie of gee.
gaas.
gaas, gēēs, gaos
gaffel, gam'houten vork voor 't opschudden van gedorscht graan; te Ann. Kan. en Gieterveen een ijzeren vork
met twee groote tanden: houten gebruikt men dan nog alleen bij het koolzaad dorschen om het kleed, zeil, niet te
beschadigen : Ik zal oe aover de gaffel laoten dānsen (Koekange)
— ik zal je met de gaffel raken. fig. 'n gaffel van een jong, een
kolpert (Zweeloo) lange wijsneuzige jongen. gaffelen —
stroo met gaffels opschudden, in orde brengen : Hvj gaffelt dit
wat veur mekaer. Een begaffeln iemand bedriegen (Rolde),
iemand kiappen geven (Dalen). Iets weggaffe.len -- behendig
wegnemen (Assen). gaffeltanden (Eelde) soort van plant
(bidens). gaffeltānd, gavveltānd (Roden, Eelde, Vries, Zuidl.,
Eext, Borger, Rolde, Assen, Smilde, Ruinen, Ruinerwold,
Elp, Hooghalen, Zweeloo, Dalen, Weerdinge), gaffeltānte
(Beilen), gaffeltāng (Dalen, Schoonbeek, Erm, Emmen, Zuidwolde, Assen), gaffeltānge (Diever, Dwingeloo, Lhee, Holl.
Ve l d) oorworm.
gaogel (ook Elp, Dwingeloo)
myrica gale.
gaogel (ook Dalen, Dwingeloo, Koekange, Meppel)
tandvleesch, verhemelte ; gaogelte (Hoogeveen).
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gall (Roden, Peize, Eelde, Donderen, Zuidlaren, G.nijveen, An n .
Kan.), gel! (elders) welig, vruchtbaar, vet, dik : geil spek ;
geile lucht; die erpels, eerappels staot te geič ; de geile man verwie zijn land goed be
speult maor e'e'n keer in zeuven jaor
mest, mislukt de oogst man eens in zeven jaar. oltgail,
oltgeil oude vruchtbaarbeid, ontstaan door bemesting
van vorige jaren.
galen (Dalen, Hooghalen, Zweeloo), gēlen (Smilde, Diever,
Vledder, Koek.), gaolen (Borger, Vries, enz.) knagende, op- en neergaande, maar aanhoudende lichte pijn
doen : 't gaolt hum deur of in de koezen; het gaolt mi deur de heele
hoed; het gaolt mi toe de beenen oet; 't gaalt mi aait an (Hoog
halen); gegaol deur de beinen (Gasselternijv.). Het gaalt m^
deur de vinger, of er drek in zit (Zweeloo).
galpen, (aig.), gilpen (Borger, Bunne, Eelde, Assen, Eext,
G.nijveen), gelpen (Weerdinge) luidkeels sehreeuwen, gieren, schreien, janken; galpen ook sjilpen van kuikens
(Dalen). Klaos zien Tee krig 't er good op ; heur hom ees galpen;
lig neit zoo te gelpen; gilpte 't oet ; hot op met dien gegilp;
gaalpend schreeuwer.
flauw van honger,
gammel (aig.), ehan1mel (Ruinerwold)
afkeerig.
onwel. vermoeid. gammel van iets (B or ger )
gāng, gānk gang. Een gaank waeter (Koek.), twee emmers
water. BV giet aan de gaank (Smilde), aan 't werk. Dat
kan 'k in de gānk metnemen, in 't voorbijgaan. 't Is maor
'n gānk (Eext), 't is in een oogenblik gebeurd. De man is
nog in de gang (Emmen, Dalen) hij is nog op de been.
Zien gang is geen doktersgang (Assen), het kost geen geld,
als hij er Been gaat. gangs (Vries, Beilen, Emmen, Dalen,
aan den gang. Ze zint gangs = al
Valte, Vledder, Uffelte)
aan 't work; zint ze at gangs ? al aan 't eten ; 't spul is gangs.
op de been : de zieke is nog gangbaor (Diever) : in
gangbaor
dien zin ook gaensvoets (Zuidwolde); bruikbaar: de wan is
nog gangbaor (Borger).
gans ; scheldnaam voor iemand uit Tinaarloo
gānz, gānze
dom. Vlg.
en Ide. Under de ganzen utebričd (Z.-Dr., Beilen)
verlof om 's winters op ganzen te
gooz'. gaanzeakte
-

-

.

.

mogen jagen.
gaan, stappen, verschillend van loopen: W hebt stap
voets gaon. Oet gasten gaen, oet diketen gaon (Valte, Z. Dr.),
oet praoten, avondpraoten gaon (Donderen, Gnijveen); gao oppe
stool (Z.W.), goo's op de stool (Smilde), loop op de heerd (Dalen)
ga zitten. De klok geet niet mee (Eext) ; de mond geet hum

gaon

-

.
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(Zuidwolde) -- hij eet of praat aanhoudend. AT m et de
jaogers umgaot, mo'j' schieten leeren (Eext). gaostok (Beilen,
Holl. Veld, Hoogeveen), meer gebruikelijk knierstok (Hoogeveen), vooral liandstok..
gaapstok (Borger, Dalen, Erm, Weerdinge), gaepstok, gēpstok
(Smilde, Dwingeloo, Koekange), gaopstok (Beilen, Halen),
gapstok. (Eelde, Rolde, Balloo, Armen, Uffelte), gapperd
(Eelde) een nieuwsgierige (Beilen), een lummelachtige
(Halen), iernand die met groote oogen rondkijkt (Dalen), die
altijd naar anderen kijkt (Borger), die ziet en niets doet
(Armen), die maar toekijkt (Smilde), een kind dat bij de
buren alles afneust (Erm). Een gapstok van 'n wief = gapschottel (Eelde). gaapstokken, enz. koopen naar een verkooping gaan en niets koopen (Balloo). Moeje veur 'n dubbeltien gaapstokken hebben, vraag je iemand, die le onbeleefd staat aan te gapen. Een gapstok van 'n wief -= gap
schdttel (Eelde).
gaoren (Borger, Koekange), Oren (Dwingeloo) garen. Een
knip gaoren = 1/$ bos = 60 slagen om den haspel, die
daarna een tik geeft (Smilde). schaopgaoren garen van
schapewol; ook bijv. nw.: schaopgaoren hozen -- kousen van
schapewol, nl. van zwarte schapen, ook schaopgrīze hozen
genoemd ; alles wat van schaopgaorn is gemaakt, heet sterk.
gaorenklopper (Beilen, Halen, W.-Dr.), g&orenklQpper (Diever)
- lummel, halve of heele idioot ; ook bosklopper (Eelde) ;
gaorenklossien (Weerdinge) ook fig., gaorenklossie (Eext)
onnoozel meisje; gaorenstok (Borger), iemand, die een
slecht figuur rnaakt ; ook rek aan den zolder, waartusschen
het zelf gewonnen en gesponnen garen in netjes gedraaide
strengen hangt (Koekange, Dr. Moz. II, 8).
gaos (Rolde, Smilde, N.-Dr.), Os (Diever, Dwingeloo, Smilde),
on
gaas. gaos kīken (Ruinerwold)
gaoze (Ann. Kan.)
noozel kijken, gaozerd (Ruinerwold) — een onnoozele. gaozie
(Eext)
sluier.
gappen (Assen, Eelde, Meppel, Beilen, Dalen), gabben (R.wold)
- stelen. Hiervan gapperd en gapsch.
gappen (gewoonlijk), gēpen (Dwingeloo, Smilde, Koekange), ook
happen (Weerdinge) gapen, loeren wat een ander doet.
Tegen een ekster, dien men voederen wil : Hans gap op !
(Weerdinge), Ij gapt een 't eten in de mond. ze gēpen dien
man an (Smilde). Gappershoezie (Eext) huis, waar
veel uitgezien wordt om te weten wat er gebeurt ; een huis,
waar men gemakkelijk in ka,n kijken, heet gapsch (Eelde) ;
-

-
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gapschottel (Zuidlaren, EelYde, Rolde), hapschottel (Paterswolde, Vries, Assen, Smilde) te Borger beide iemand
die loert, wat een ander doet, zelfs door 't raam kijkt.
gaps (Dalen, Sleen, Zweeloo, Halen, Rolde, Annen, Zuidlaren,
Vries, Balloo), gapse (Ann. Kan., Ruinerwold, Beilen, enz.),
gopse (Ho11. Veld, Hoogeveen), gesp (Dwingeloo), gap (Ruinen,
Borger, Gasselte, Exl.mond, Valte), gapsvol, gapvol
handvol: zooveel er liggen kan in de beide hol naast elkaar
gehouden handen. Een gapvol rogge, een gapsvol appels, een
paor gapsen vol (Eelde).
gapsch zie gappen.
gārde gard..^I'^ is de garde ontwassen, maar de stoic niet.
(Pan). līmgarde (Assen) en strikgārde (Eelde) om vogels,
lijsters, te vangen, bindgār, bandgār, dunne twijg, longe
loot van vuilbes of hazelnoot, gebruikt bij 't riet dekken en
't maken van schuttingen, h mus wat met de bandgār
hebben (Eelde, Eext). bessemrisengaar (N.-Dr.). loopt
onder de garde (= stok) (Sleen). Verkleinw. garregien.
gaeren garen (Koek.) : gaert ze hij past op de dubbeltjes. Ook hij merkt alles op.
Garm, carmen, Garming Garmingen.
gārf, gārv, gerve bundel, bos of schoof ; van boekweit
bolle, een garf rogge, een bos stroo, een schoof dak (d.i. lang
stroo), boekweitenbolle (Ruinen, Borger), bol (Balloo).
Te Smilde, Assen heet alles bos. G ārven smiten (alg.),
gārvensmiter (alg.) hij of zij, die op de balken of de
miet, zaodbult de gārven van den schooter met een schotvorlc
afneemt en werpt naar den vaoter (N.-Dr.). De vaoter, Emmen
vater, legt de schooven op de plaats. Garven scheten (Elp,
Ruinen), schiten (Ann. Kan.), schooten (Donderen, Bunne,
Ide, Westerbork), schaoten (Halen, Smilde), germsmiten
(Koekange) de garven op de balken smijten. garven
schaoter, schooter, schoovenschiter die de garven van
den wagen op de balken werpt. Die ze op de balken
neerlegt, heet balkenlegger (Koekange). Het koren op den
wagen laden heet laoden of opsteken. de gerve (Koekange)
de 3de garve bij verandering van huurder. Een hoeve op
de gārve hebben --- haar voor 113 of 114 der vruchten huren :
zoodanige huurder zit te garve. Die in geld betalen, huren
b^ gelde. vergarven het aandeel, dat den eigenaar van
den oogst toekomt, er uit halen (Oosterhesselen, Exloermond,
Borger, Beilen).
gārst (Roden, Eelde, Annen, Ann.kan, Zuidlaren, Borger,
-

-
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Laaghalen, Assen), gā st (Hooghalen, Beilen, Kloosterveen,
Dwingeloo, Elp, Zweeloo, Schoonebeek, Dalen, Weerdinge,
G.nijveen, Borger, Rolde, Eext), gārste (Meppel, Ruinen),
gā ste (Smilde, Ruinerwold) gerst. gaste wannen (Smilde)
gerst schoonmaken met de wan ; gastendoppen (Eext)
doppen van de gerstkorrels ; hoondergast kippengerst.
pelgaarst (N.-Dr.), pelgast (Zuidlaren, Veeningen, Emmen,
Dalen), pelgaste (Uffelte), pellegast (Meppel), pallegauste
(Hoogeveen), pegarste (Ruinen, Ruinerwold), pegaste (Diever,
Dwingeloo), pegast (Halen, Beilen, Westerbork) gerst van
den bolster ontdaan, gort ; pelgaastenbrij gortebrij.
gāst (Schoonebeek, Dalen, Zweeloo, Sleen, Weerdinge, Eext,
Halen, Elp, Westerbork, Holl.veld, Kerkenbovenveen, Diever,
Lhee, Uffelte), geste (Koekange), gās (Baling e), garst (Uffelte,
Havelte, Ruinen, Emmen, Odoorn, Borger), hok (G.nijveen,
Zuidlaren, Vries, Rolde, Assen, Halen, Borger, Odoorn, Emmen) de bij elkaar geplaatste garven, bossen of schooven.
Het getal is gewoonlijk 8 (N.-Dr., Rolde, Halen, Elp, Westerbork, Gasselte, Borger, Exloo, Zweeloo, Weerdinge, Dalen,
Schoonebeek, Hollandsche Veld) ; elders 10 (Dwingelo, Uffelte, Vledder, gewoonlijk Smilde) ; 8 of 10 te Zuidlaren,
Annen, Veeningen, Koekange, Ruinerwold ; 20 te Diever ; 10
of 20 te Dwingeloo en Smilde : de laatste heeten dan
dubbele gāste; 8 of 12 te Eext ; 12, 16 of 8 te Eelde ; 9 tot

12 in de Oostdr. monden ; te Gasselternijveen 8 van gemaaid, 10 van gezicht koren ; te Ann.kan. 10 van haver,
12 van rogge, te Roden 8 van rogge, 10 van haver, te
Beilen 8 van winter- en 10 van zomerrogge. In N.-Dr.
staan de hokken in groepen van 3 dicht bij elkander, voor
't gemak van 't laden. Vijf gasten, honderd garven heet te
Diever een viem. Een dunderbui in d' gast, brengt d' boer
honderd guld' in d' kāst (Weerdinge), nl. door het zwellen en
losser worden van de korrels. Bij droogte beklinkt de
rogge, wordt de korrel beklonken.
gāst, gest (Zweeloo), geste (Koekange) gast, bezoeker.
Wi krigen gāsten; wi krigt, wi hebt gaast (Rolde, Eext), vgl.
spinster.
gāsten, gesten logeeren : oet, nut gasten gaon, uut gesten
gaon (Koekange) ; wi zint (bint) oet (uut) g āsten (e)west. In
Z..Dr. is oet g. gaon voor een deel van een dag of voor
een dag uitgaan, voor langeren tijd heet het spinnen. In
N.O. -Dr. is het woord niet in gebruik.
registratierecht.
gastraotierecht, regestraotierecht
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gat

opening : ielgat gat in de bijenkorf ; oelgat
gat
in 't oeibred. geutgat
gat in den keukenmuur of den
muur van het ačhtervertrek, gent. Dat geet weer 't geutgat in ._
dat wordt maar weer weggegooid alsof 't geen
waarde heeft. 't Zit op zin gat (zie ende).
het 't veur 't
gat (Eelde)
hij sterft.
nam 't gat in de nerm, narm
(Koekange, Zweeloo) -- hij vluchtte. peergat iemand di
veel van paarden houdt ; zoo schaopgat, koffiegat, jenover
(Value), enz. teutgat iemand, die veel praat ; zoo zeur-gat
gat (Dwingeloo), giebelgat (Valte, Halen, Roden), giechelgat
(Assen) lachebek, hirrelgat iemand die veranderlijk
is, hiribedirl (Eelde), jan gat
sul (Assen, Eelde), stiefgat
(Eelde)
onbeholpen mensch.
gauwdevenweer (Gasselte, Ann. Kan., Meppel), gauwdieben
weer (Smilde, Hoogevee ņ),
mistig weer, dokig weer
(Rolde).
baksel, misbaksel, mispunt, leelijk geval, ongebakkie(n)
aangename zaak, vuil boelt3e. 't Is m4 'n gebakkien !
.-

—

-

-

gebēēr (N. Dr.) drukte, gepoch, misbaar ; gebaor, misbaor
-

(Dwingeloo, Borger, Annen, enz.).
gebengel - klokgelui.
nog nooit
gebeūreu
gebeuren. 't Is m nog nooit gebeicrd
de zaak is af ; de vrouw is beoverkomen ; 't is gebeiUrd
vallen (Dalen) ; 't is met hum (hom) gebeiUrd (alg.) hij is
overleden ; ook (Smilde)
hij kan niets meer doen.
gebinten -- binten (Koek.).
geblēēr
geschreeuw, geraas.
bloed, lichaamsgestel, geslacht. W zint
gebloed, geblod
wij zijn
'n kander nog in 't geblod (Rolde, Eext, Haden.)
familie.
gebreken ontbreken. 't Zal hom nargens an gebreken (Halen,
Zuid.-Dr.)
gebruik. 't Is zoo 't gebroek; zuk schikken nao 't gegebroek
broek. (Erm, Balinge, Borger, Eext). Daarvoox elders ge
bruuk (Dwingeloo, Smilde, Holl. Veld, N . en N.O.-Dr.).
gebruiken (Borger, Valte, Elp, Beilen, Balinge),
gebroeken
elders gebruken (Annen, Diever, N. en N.O.-Dr.).
gedien gordijn. Verkleinw. gedienegien (voor een wagen),
ondergedienegien (voor 't raam). De gedienen hangt al veur
de glaoz (Eext) — ten teeken, dat het huis in orde is. 't Is
er hemmel, dat zien an de gedienen (Koekange).
drukte : 'n hid
gedo, gedoe (alg.), gedou (Eelde, Ann. Kan.),
-

-
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gedoe (Smilde) - een belangrijke drukte ; ook boerderij, zaak
in 't alg. (Z.-Dr.)

gedreum — onzin (N., M. en 0.-Dr. alg.),
stevig; 'n kort gedreven kereltien kleine, breed
gedreven
gebouwde man. stief gedreveu (Balinge, Dalen). Zie stief.
gevloek.
geduvel, enz.
gee, gie (Dwingeloo, Lhee, Meyer, Smilde, Uffelte, omstr. van
Meppel) wat er afgemaaid ligt, als ēēn slag met de zeis
is gedaan, zwa (Dalen), slag (Eelde) : 't gres ligt dan in gie
(Dwingeloo); ook spoor, dat de zeis van den maaier in 't gras
achterlaat. giebalkens (Smilde), zwatbalken (Halen) gras,
dat na 't maaien blijft staan, als 't land slecht gemaaid is.
Men zegt: 't gras ligt in 't zwad, als het pas gemaaid is : zwad is dan de strook, die ēēnmaal is gemaaid.
't Hooi ligt in rijen in 't zwad, wordt dan uitgespreid, daarna
gekeerd, o p zweel geharkt, in oppers gezet (Eext). Wat in
't W. gee of gie heet, wordt in Z.O.-Dr. wel oord genoemd:
oord is dan eig. de punt der zeis ; goed doorooren is vlak
maaien.
gaaf, sluw : 'n gēve kērel (Eext), net goed geef,
geef, geve (Koek.)
geve = niet eerlijk (Zuidwolde), onwijs (Elp, Beilen, G.nijveen
neet goed gaor), ziekelijk (Valte, Annen, Eelde), vooral van
een koe, schaap, ook gezegd van slecht hout (Smilde,
G.nijv.) en vruchten (Assen) , onbetrouwbaar (van ijs, Borger),
van een paard (Smilde).
geehonger — geeuwhonger.
geel — geel. 1° Soort van aardappel: Fransche, Prusische
gelen, Bremer rooden, enz. 2 0 . zekere visch, die in de gemeente
Vries (Bunne, Donderen, Zeien) wordt gevangen. Vandaar
de scheldnaam Zeier gelen. Als dit een aal met gelen buik
is, gieraal of schieraal, dan . zouden zich de bewoners van
Ide aan dezelfde visch ziek hebben gegeten,
Geelbroek — een eenzame, vroeger woeste plaats vol kreupelhout tusschen Beilen en Assen. Vandaar : iemand naar
Geelbroek verwenschen. „Waor gai hen? Wi gaot hen
Geelbroek, lillekers (leelijkerds) vangen" (Laaghalen, Smilde).
Hi rop, of hi in Geelbroek zit (Hoogeveen) hij roept hard.
.
peesachtig vleesch.
geelhaor (alg.)
waterbrij van
Geert. grove Geert (Koekange)
GWrt
ongebuild roggemeel.
geest van
gees (Borger, Beilen), gies (Weerdinge) van tēēr
teer (middel tegen kiespijn, Donderen).
Gees — gehucht bij Oosterhesselen, waar nog een eigenaardig
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gebruik, „ S t. Peters bal slaon", is overgebleven. Zie Dr.

Volksalm. en Driem. Bl.
Gees
meisjesnaam, Geesje. Kinderen zongen te Dwingeloo,
om een meisje van dien naam te plagen :
Geeze, Geeze, goezegat,
Die achter op de sjeeze zat,
Wup, zee de sjeeze,
En weg was Geeze.
Geesienmuui zet 't oorīzer op
de zon begint te schij nen.
door te breken. G. hef 't oorīzer op
de zon schijnt (Dalen).
geest ambachtslieden, die in November met de rekening komen,
heeten wel booze geesten; booze geest ook = rekening (Z.-Dr.).
geezem (Halen), geesem (Meppel) flauw ; ik bin zoo geezem,
behoefte hebbend aan eten ; op 't punt van gee(uw)honger te
krijgen (Zuidenveld). bleek, wit als een geest. D. V. 1848.
gefizzel. Zie fizzeln en befizzeln. Hot toch op met dat gefZzzel
(Eelde) ; als al dat geschik en gestof begint te vervelen.
geheur
gejok
gek

gehoor (alg.)
gejeuk (Koekange).

kwaad (Ruinen, R.wold, Dwingeloo, Uffelte) : h is gek
(in de kop); dol (alg.): 14 is er gek op (Assen), een gekke hond;
ongepast : een gekke tid, (Dwingeloo). 'n gek wicht (Eelde) —
die veel van jongens houdt ; gekheid : oet de gek, ook oet gekkens (Eelde).
gekaork (Eelde)
de langzame gang van een wagen door
het zand.
gekef, geblaf. 't .Is sens
gekif (Koekange)
gekef (elders)
's avens 'n gekif met die honden van wonder en geweld.
van knooien. Zie ald.
geknooi
gesukkel 'n arm
gekrummel (Dwingeloo, Borger, Annen)
zaolig gekrummel (Donderen) ; 14 is aan de krummel (Uffelte).
een noot zonder pit (Ide), 'n gēle
loos ; een gelle neut
gel
aor (Eelde); onbevrucht van dieren meest gust: 'n gel ai (Eelde).
ml. hennep.
Zie gil. Hierin ook gelling
Geldersch holt (Koekange) geschild en gekloofd eikenhakhout
van korter afmeting dan knippels. Zie eek.
geleuve (Hoogeveen, Meppel), geleuv' (Assen), geloov' (Balinge,
Borger)
geloof. Ik heb hum in 't geleuv' (Eext) — hij gelooft, wat ik hem heb verteld.
is heilendal oet 't geleuf
hij heeft het vertrouwen verloren.
(Eelde)
er
gelooven : a'i 't maor (ge)leuven wilt (Eext)
geleuven
schijnt niet veel van waar te zijn.
kunstbewerking bij vrouwelijke varkens om het
gelpen
-

—

—
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ruisch, tochtig worden te voorkomen (Koekange) ; gelpensnīder.
op een bruidsvisite
gelukwenschen (Balinge, Dwingeloo)
gaan, op 't oetgift gaon (G.nijveen).
geluster (Koekange) : Wat hebt die mai's daor? 't Is 'n geluster
en gef luster !
leest, deel van 't lichaam.
gemacht (Assen)
gemaok (Borger, Annen, Eext, Balinge), gemaak (Uffelte, Halen,
verdiensten, vooral bijverdiensten, van maken, verElp)
ruime inkomsten
dienen, verkoopen. In 't gemaok zitten
hebben (Hoogeveen, Emmen), in den tijd zijn dat de boer
zijn producten verkoopt (Armen, Valte, Balinge). van zijn
zaken kunnen leven. een mooi gemaak (Halen), een goed gemaak
(Elp), een groot gemaok (Eext) w hebt van 't jaor neet veul
gemaken (Hooghalen). Jao jong, zoo hē j altieten wat; wi wassen

zo mooi in 't gemaok en daar starft mi die mot met biggen ons
weer of (Eelde).
slecht, valsch (alg.),
gemeen, gemien, gemein (algemeen)
ook gemeenzaam. geminschap (Dwingeloo), gemienschup
(Diever, Valte, Zweeloo, Dalen, Borger), gemeeinschup (Haden,
Ide), gemeinschup (Zuidlaren) omgang.
ginds.
gender (Koekange)
algemeen : in 't generaol, in 't gemeen (Eext).
generaal
gearmd : 't Is groot werk met die beide:
genermd (Koekange)
gungen genermd.
slenteren. Hiervan gen
gengelen (Borger, Ide, G.nijveen)
gelig (Borger, Gieten), gengelachtig (Borger, Balinge, Rolde,
moe, mat, gammel (alg.), onpleizierig, ziekeDwingeloo)
gesukkel vooral van tering.
lijk (Valte) ; gengelderij
Ook hengelderij (Ruinerwold, Beilen, Smilde, Meppel) : hij
is engelachtig en doezelig in d' oed (Meppel) ; van hengelen,
omhengelen (Smilde) sukkelen, omhangen.
bevallen ; ook zelfst.nw. genoegen : ik heb mien
geneugen
geneugen (Elp)
ik heb genoeg gegeten ; met geneugen
(Halen)
met genoegen.
genielen
garnalen (Koekange), grenaoten
genog (Borger, Beilen, Dwingeloo)
genoeg. Tachentig gulden
veur zoo'n knolle is zat genog (Koekange). Hi hef genog
hij
hēeft te veel gedronken (Halen, Eelde), ook hij heeft genoeg
gegeten : ik zun zat (Balinge). ze genog hebben geld genoeg
bezitten ; Ik weet ze genog, as ik ze maor hollen mog ; 't antwoord is dan in N.-Dr.: „bij M. Scholten". Genog is genog:
wel meer wil, krig 't deksel (Eext).
gebruiken.
genotzen, genutzen (Nieuw-Schoonebeek)
-
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genugen (Koekange) genoegen ; zeker gezelschapsspel.
genutten (Gieterveen, G.nijveeri, Emmen, Armen)profijten,
voordeelen.
gepaard : Op die brulefte was 't allemoale
gepaerd (Koekange)
gepaerd yolk; er was gien eene lusse jonge of main.
gereedschappen, b.v. bij het hooien York, hark,
gerak (alg.)
enz. hei 't gerak al ? Daarvoor echter in 0.-Dr. meer raive,
G.nijveen gereif. Ook het eten en drinken, dat naar 't hooiland wordt meegenomen voor den geheelen dag of langer.
Ook eten en drinken in 't alg. : hvj nemp zien gerak er goed
van (Borger, G.nijveen), ai joen gerak maor op tied hebt, joen
nat en dreug (Eext), krig zien gerak neet (Ruinen, R.wold,
Diever, Valte, Dalen, G.nijveen, Ann. Kan., Eelde, Balloo) —
hij krijgt zijn nooddruft niet. Vooral ook veevoeder : de
beest hebt heur gerak at h a d (Balloo, Donderen, Smilde), 't deir
krig zien gerak niet (G.nijveen). Verder meubels en ander
huisraad (Balinge), benoodigdheden in 't alg. (Weerdinge,
Valte, Borger, Beilen, Halen, Elp) ; moeite : Vrijen onder ēēn

dak Is een groot gemak Maor 'n kwaod gerak (Eelde) ; wat had
'n gerak met (alg.), by. met een viezen hond. Vandaar
het schoongerak = vuilnis (Beilen) en gerak, rakkerij
allerlei vuil opruimen : klein k inder bemaken en rakken
van een schoonen
rakkcn, narakken, behemmeln (N.-Dr.)
luier voorzien (Diever, Zuidwolde, Eelde). timmergerak
(Weerdinge) timmergereedschap, timmergereif (G.nijveen) ;
noodige kleeding ; kleinkinner
kleergerak (Weerdinge)
koekles, moples : een boer, die met d' waag oet gasten
gerak
giet, vraagt aan een bakker : hei ook nog kleinkinnergerak ?

•ik er

-

(Zweeloo).
handreiking, hulp: steun bij de vlasbereiding (en daarmede verouderd, Beilen) en bij het rietdekken Ruinerwold).
door de reep gehaald, gezegd van vlas (Balinge).
gereept
gerēēr -- gekrijt. Mui j' det jonk niet stille holden ? 't Is jao 'n
gerēēr; ie hunt gien oor an de kop heel holden (Koekange).
gerei (Uffelte, Zuidwolde, Elp, Balinge, Borger, Rolde, Assen,
Diever), grei (Koekange), geraai (Zuidlaren), geraaide (Roden,
Peize, Eelde, Donderen, G.nijveen) tuig, bv. peerdegerei,
Erm pēērdetuug. Ook algemeener : van dat gere2 — van die
uier (Ru inerwold) : altijd in
stof ; die hoe hef een mooi gerei
altijd druk in de weer zijn (Eext),
't gerei wezen (Eext)
eig. altijd in het tuig zijn en lett. gezegd van een paard.
geriefzaom (Elp, Borger), geriefelk (Valte, Halen, enz.)
geriefelijk.

gerakt

--
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geroet, (aig:), geruut (Assen) -- geruit.
Gerriet (Valte, Elp, Beilen, Annen, enz.), Garriet (Uffelte,
Gerrit ; naam van een ekster
Dwingeloo), Gait (Z.-Dr.)
(Koek.), een gaoven Gerriet (Eext) een onnoozele longen.
gertperd (Borger, Gieten, Gieterveen, Balloo), gēērtpēērd (Beilen), gēērtpēērd (Eelde, Zuidl., Annen, Rolde), gēētpēēd
(Hooghalen), koegek (Zuidwolde) kleine vogel in weilanden,
kwartelkoning, spriet , Gron. peertsneers.
gerust
overleden, erost (Meppel) : „hij is gerust, is in den
Heere gerust."
geschatter (Beilen, Smilde, Elp, Balinge, Borger, Valte), ge
schotter (Valte), gesehēter (Dwingeloo) geschater ; ook
by. van eksters (Uffelte, Erm), en van een bunzing (Erm).
gesmaal.
ģesmeel
gesnuup, gesneup (alg.)
gesnoep.
gesoes (alg.)
gesuis, gezeur.
virite, spinmaal (Hoogeveen, Koekange, Zuidwolde,
gespin
Balinge, Rolde), spinnertj (Erm). Zie Dr. 11oz. II 54.
gisten.
gist ; gesten
gest, gēēst (alg.) Ann. Kan., geste
gesten
gesteun, gekreun.
gestuif. Dat boekweite durschen is 'n gestoef van 'n
gestoef
aandere wereld (Koek.).
getuge getuige.
getummer (Koek.)
getirnmer.
geunzen (Smilde, Vries, Diever, Hoog ēveen), geuzen (Emmen,
Erm), gūzen (Dalen, Exloo), gunzen (Armen), guunzen (Valte,
Smilde) klagend of verlangend kermen (van menschen
en dieren) ; paarden, die demp zijn, d. i. verkouden, geunzen
(Smilde) ; een koe onder 't slachten geust (Erm).
geūren
vallen, gezegd van zand van den wagen, droge
tabak uit de pijp, kalk uit de voegen, van graankorrels
onder 't oplichten der schooven, enz. „Rogge moet bij 't
inhalen geuren, want dan is 't droog" (Balloo, Z.Dr.). „Als
de onderste laag van de balk afgenomen wordt, dan geurt
het koren op de deel" ; „'t zaod geurt van de balken (Elp,
Diever). Het geurt (onpers.) van den zolder (Veeningen,
Westerbork). „De balken geuren, de zolder geurt" (Beilen,
Dwingeloo, Emmen, enz.). Daor geurt wat in d' oogen
(Smilde). De sukker geurt uut de kladde (Uffelte). Hiervan
geurrogge (Donderen), en
geūring (Borger)
't uitvallende, uitgevallen koren. Vgl.
godderen.
gentboterboor (Z.-Dr., Assen).
-
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geuten

de kwaliteit der boter in de vaten met een boor
onderzoeken.
gent, geute, geude (Ann. Kan.) -- greppel, dakgoot, plaats,
waar de potten en pannen worden schoongemaakt, achterhuis (Annen, Balloo, Roide, Assen) ; op de geute in 't
achterhuis ; ook waschplaats, hork bij de pomp (Eext,
Rolde, Gass., Borger), wasehhook (Halen), pompestraote
(DwIngeloo) ; karnhuis (Gieterveen, Zweeloo, Zuidl., Eext),
ook maar verouderend karnhoes (G.nijveen). Hiervan geut
gat (Ann. Kan., Borger, Valte, Weerdinge, Dalen, Assen,
Hooghalen, Ide, Eelde), geutsgat (Elp), geutegat (Beilen, Elp,
Alteveer, Ruinen, Diever, Smilde, Zuidwolde) gat in den
buitenmuur bij de geut(e) , gat op de pompestraote, waar 't
vuile water wegloopt ; geutsteein gootsteen. geutemodder
veur selder e, geen bēter clink (Koekange).
geuzen zie geunzen.
gevalligheid (Balinge), aorigheid
behagen : gev. an of in
iets hebben.
-

^

—

geveul, geveuil (Dwing., Beilen, Balinge, Borger, Annen, Balloo,
Ide), gevuul (Uffelte, Koekange, Meppel, Dalen, Zweeloo, Elp,
Weerdinge, Assen, Smilde), gevuil (Ann.kan., Eelde) gevoel.
gevluuk, gevleuk, gevluik
gevloek.
gewikst (Balinge, G.nijveen)
geslepen, fiksch, zwaar. gewikste gārven
zware dikke schooven, 'n gewikste kat —
kat, die goed muist; 'n gewikste kerel (Emmen, Eext, Oudemolen) een stevige, sterke man ; ooz Jentien is 'n gewikste
neister (Z.Dr.) Het woord is betr. nieuw en nog hier en daar
onbekend, b.v. Dwingeloo, Smilde, Annen.

gewos (Beilen, Smilde, Koekange, Borger, Valte, Elp, Z.Dr.),
gewas (Ann.kan., Eelde), gezwol (Uffelte, Dwingeloo) gewas,
gezwel : 't perd hef en gewos op 't bien (Smilde). 't Is gien gewos:
't is 'n negenooge (Koekange).
gewulf
gewelf.
gezei (Balinge, Borger, Eext)
bouwland, Elp koren, Emmen
verbouw; gezeei
gezaai (Koekange).
gezicht (Borger, Balloo), glas (Rolde), roete (Dwingeloo), oetkiek (Armen)vensterraam. 'n hoes met vief gezichten aan de
straot (Eext), gezichte (Koek.)
aangezicht, gezicht.
gezien (Dwingeloo) -- dozijn.
giebe (Vledder, Uffelte, Ruinerwold, Zuidwolde, Koekange,
Beilen, Haden), giebel (Dwingeloo), giebēltien (Diever) —
tolletje, te Vledder een beenen knoop met gaatjes. Onbekend in 't Z.0. en elders.
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taal- en letterkundig congres, te Brussel in Aug.
gehouden, stelde iemand van naam als eischen voor
toekomstige dialect -studie, dat de taal worde bestudeerd van
slechts ēēn dorp o f gehucht, dat alle woorden en uitdrukkingen
worden opgeteekend die daar bekend zijn, met weglating van
de vreemde. Aan geen dezer drie eischen voldoet dit Woordenboek : aan den eersten niet, omdat een lexicologisch
onderzoek iets anders beoogt dan een grammatisch; aan den
tweeden niet, onder meer omdat het ondoenlijk is grenzen te
trekken tusschen meerdere en mindere bekendheid en onbekendheid der algemeene Nederlandsche woorden, die jaar in jaar uit,
tegenwoordig dag in dag uit, door ambtenaren en reizigers,
door school en kerk, door boeken en bladen binnendringen
en niet aan den derden eisch, omdat de vreemde woorden in
Op het

1906

hun dikwijls opmerkelijke verdrentsching een deel der taal
vormen.
Dit boek geeft alleen de eigenaardige Drentsche woorden,
uitdrukkingen en zegswijzen, die door Mr. J. PAN, Ds. A. L.
LESTURGEON

en H. IVIOLEMA reeds ten deele waxen opgeteekend,

met de verklaring en afleiding. Bij schier elk woord is de
Schrijver ingelicht door tal van deskundigen, wier hulp hij
had gevraagd. Allermeest door den heer G.

BROEKHUIZEN te

Koekange, verder vooral door de navolgenden: H.
te. Assen, wijlen J.
Mel. F.

BEUGEL

te Ansen, P.

BASTIAANS

te Beilen, J.

BOERMA te

BARTELDS

te Eext, diens zoon te Utrecht,

DE BOER

te Emmen, L.

Gasselternijv. mond, E. J.

DE BOER

BONESCHAN-

te Dwingeloo, H. J. en A. BREMER te Smilde, Mel. B.
BRINKS te Buinen, H. H. BUISKOOL te Weerdinge, H. BULDER te
Groningen, G. F. CRONE te Oudemolen, D. CUPERY te Vledder,
J. R. VAN DALEN te . Enschede, J. DEENEN te Bunne, B. R. EELKEMA te Elp, J. EIKEMA te Smilde, Y. FEENSTRA te Hooghalen,
SCHER

M. FOLKERTS

te Winschoten, J.

HADDERS

te Wijster, J.

HAGEN te

Sleen, L.

Hoogkerk, J. K.
Eelde, B.
Mel. L.
J.

HUGES

KNOL

VAN HAMELEN

HARTL[EF

HENKEL

TH. GERRITSEN

HADDERS

te Lhee, H.

te Groningen, M. R.

te Annen, J. K.

te Veeningen, J.

TEN

HARTLIEF te

P. HARTLIEF

te

te Ruinerwold, G. HOVENKAMP te Dalen,

te Gasselternijv., J.

te Meppel, J.

KUIPER

VAN DER KLEY

te Diever, A.

te Linde,

LUBBERINK

te

Drouwen, E. LUBBERS te Oud-Schoonebeek, H. LUBBERS te Rolde,
R. LUBBERS te Zweeloo, E. VAN MARLE te Exloermond, .Ds. J.
TH. UDEN MASMAN te Zweeloo, H. J. MEERTENS te Assen,
Meppel, S. MULDER te
Ruinen, J. PIETERS te Zeijen, J. RUTGERS te Groningen, G.
SCHENKEL te Rolde, E. SIEGERS te Hoogeveen, H. SIKKENS te

A.

MIDDENDORP te

Annen, L.

MULDER te

,

Ruinen , J.

SLAA

te Hoogeveen , G. B.

STAAL

te Smilde,

R. STAAL

te Hoogeveen, M. STEL te Exloermond, F. R. STEVENS

te Loon, H. SUNDERMAN te Assen, P. TEELKEN te Gasselternijv.
mond, H. TIESING te Borger. J. UILENBERG te Zuidw0lde, E. VAN
VEEN te Veenoord, W. VAN VEEN te Beilen, P. VEENMA ate
Valtermond, K. BRINKMAN VISSER te Coevorden,

JAC. DE VRIES

en JOH. DE VRIES te Assen, G. DE VRIES te Uffelte, F. WAS te
Assen, H. WANNINGEN te Smilde, J. E. WEIDE te Leggeloo,
J. J. WESTERBRINK - te Ruinen, J. WIEGMAN te Roswinkel,
P. WILLERING te Gieten, D. VAN DER WOLDE te Balinge,
1. ZONDAG te Roden, A. ZWARTS te Tinaarloo, benevens door
de gewezen kweekelingen der Rijkskweekschool voor Onderwij zers te Groningen ANnRINGA, ARENDS, YDENS, KLOOSTER,
NONKES, RUTGERS, SCHEEPSTRA, SCHOLTEN, VRIJS en. WIERING.
Aller samenwerking is belangeloos geweest. Alle geldelijk
voordeel zal. worden afgestaan aan het fonds van weduwen
en weezen dier mannen, aan wie de pmdagogische leiding der

Spes provinciae Drenthinm is toevertrouwd. De Prov. Staten
van Drenthe hebben f 500.— toegezegd. Mogen velen in en
buiten de provincie hierin een reden te meer vinden om op
dit Woordenboek in te teekenen.
Het werk zal verschijnen in 4 afleveringen ongeveer van
gelijken omvang. Prijs per aflevering bij inteekening f 1.25.
J. B. WOLTERS.

UITGAVE VAN

J. B.

WOLTERS TE GRONINGEN.

Proeve van bewerking.
schillen ; eekschuur - - : bewaarplaats voor eek ; eekmeul(e)
molen, waarin de schors gemalen wordt. Eekmtiller (Ruinen,
Z.wolde, Dwingeloo), eekmulder (Zuidwolde), eekenmulder
(Koek.), iekmulder (Smilde, Lhee, Diever, Uffelte), ekkelbiter
(Eelde, Assen,. Beilen, Westerbork, Weerdinge, Schoonebee ķ,
enz.) meikever : men verdeelt de ekkelbiters wel in bakkers,
mullers en doomneers naar de kleur der schilden.
eeken, eeiken, ieken ('t laatste te Dalen, Zweeloo, Exloo, Srnilder
eiken : eeken telling, eekentelg (Balinge),
Rolde, Vries, enz.)
ieker2 telling (Valte, Borger)
long eikeboompje. eekenboom,
eekenschel, iekenblad, eekenholt; eeken korrel
Dalen
korrel eeiken of ieken, Zuidwolde keurelholt
eikenhout
er van (Koek.)
zonder spint. Met 'n dr jaorige eeken kreeg
eekig, iekig, iekerig -- naar looizuur smakerid.
uittrekken der looistof door water. De bottervaeten
eeken
mut goed uuteeken (Koekange).
eek (Uffelte, Dwingeloo, Diever, Smilde, Norgervaart, Rolde,
Dalen), ēk (Hoogeveen, Z.wolde, R.wold, Meppel), idik (Hooghalen), edik (Zweeloo, Balinge, Emmen, G.nijveen, Eelde),
etik (Norg, Roden, Zuidlaren, Valte, Eext, Armen), eetk
(Sleen) — azijn. Zie dit woord. Op vele plaatsen zijn ,
verschillende vormen gebruikelijk : Elp edik en etik, Eēxt•
eek en etik, enz.
eel, eelt. Zie aal en eelt.
Eelde, uitspr. EeI(e). Scheldnaam der bewoners hekken
.

^

-

springers.
eelt, in 't N., Midden
eelt, Hooghalen, Koekange, Die ver eel
en 0. meer zwil en in pl. van eeltig daar meer zwillig
maar Dalen eel, Coevorden zwil. Eelknobbels, eelbulten,
eelpoesten.
eem, eempies (Eelde, Dalen, Valte), emenpies (Assen), ēēm,.
ēēmpies (Uffelte), ēm (Meppel); ebenpies (Dwingeloo), ebenties
(Assen, Vries), evenpies (Diever), effen (Emmen, Eelde, enz.)
- even, eventjes. eemswal (Borger) evenwel.
frambozen.
eemberties (Uffelte)
eemder (Diever, Smilde, Dwingeloo, Lhee, Beilen, Halen, Wijster,
Dalen), eemter (Zuidenveld), ēēmter (Uffelte), emter (R.woldr
Meppel, Koekange, Z.wolde), evender (Rolde, Vries, Eelde),
ebenter (Zweeloo, Dalen), eventer (Gieterveen, G.nijveen,
Hondsrug, Schoonebeek) boom, waaraan de knuppels
zijn bevestigd; aan die knuppels zijn de strengen, zied.

