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VOORWOORD

Reeds dikwijls is de wens te kennen gegeven, dat er een boekje
zou komen met de stoere woorden, ten gebruike van de lezers van verhalen, gedichten en toneelwerk in de Groninger volkstaal, die daarin
belang stellen zonder zelf die taal te spreken.
Aan die wens hopen de uitgevers, de redacteuren van de reeks
Land en Volk en de verzamelaar bij dezen voldaan te hebben. Ten dele
is dan een andere wens vervuld, die meermalen werd uitgesproken
op de landdagen van de landelijke vereniging Groningen. Daar was
het namelijk te doen om het bezit van een Groninger woordenboek, dat tegelijkertijd dienst kon doen als handleiding voor de
spelling.
Een boekje dus voor lezers èn schrijvers in het Groninger dialekt.

Het grote Groninger Woordenboek heeft door zijn vele tekens te veel
bezwaar voor de praktijk. Hier nu is een poging gedaan, om tot de
zeer nodige eenheid van spelling te komen. Daarbij zijn de hoofdregels gevolgd, opgesteld door de Redactie van ons Maandblad
Groningen en door het Hoofdbestuur van de vereniging. De hierbij
toegepaste schrijfwijze is zeer eenvoudig.
Er zijn geen tekens gebruikt dan de t• in woorden als ha, bra,
sMp, ter onderscheiding van de o in woorden als stom, op, pond. Alle
afkappingstekens in werkwoorden en meervoudsvormen zijn als
onnodig en onjuist vervallen; wij schrijven: lezen, speulen, muren enz.
De juiste uitspraak is zoveel mogelijk benaderd: lange klinkers zijn
lang geschreven, de korte kort; zo klaain tegenover bain; taauw tegenover de korte klank in tou, honk enz.
Wel duidelijk is ook het verschil tussen de zachte uitspraak in
woorden als blavven, rizzen en de scherpe in kaf, is, mis enz.
Onze hoop is, dat dit werkje bijdragen zal tot de steeds groeiende
belangstelling in Groninger werk en in de zo overrijke Groninger
volkstaal. Een bewijs, één enkel bewijs maar, van die rijkdom van
vormen is het beknopte overzicht van onze sterke werkwoorden achter
in het boekje. En de rijkdom van de inhoud van de taal moge blijken
uit' enkele spreekwoorden, één greep uit de vele honderden, die bij
goede sprekers dagelijks gangbaar zijn.

aaibert — ooievaar.
aaiberbloum — gele lis; iris.
altijd.
aaid, aaltied
aaide — egge.
't aaidorke (111. en W.K.) —
winter-akoniet, gele bloem.
't aailanderlint — breed wit en
blauw lint.
't aailoof — de klimop.
aals — alsem (de plant).
aanbdien — aankleden.
aanbuiten — (vuur) aanleggen.
aanderwegens — elders.
aasdoeken — aankruipen (tegen
iemand).
't aangoand gesehink — het geld
dat een nieuwe beklemde
maaier moet betalen aan
zijn aigender.
't zel der áan hebben — 't zal er
om houden.
aanhemmeln — schoon maken.
't aarsjuk — knuppel, waarmee
een span paarden de wagen
trekt.
aankeuvern — winnen, vooruitkomen.
aanpittjen — aanzetten, aandrijven.
aanprietjen — aanhoudend aanprijzen.
aans — anders,
aansehieren— 1G. schoonmaken,
2°. afmaken, 3°. opmaken.
—

aanschieten komen (plat) —
achteraankomen.
aanschopperij moaken —
pogingen doen om met een
meisje te verkeren.
zok aansloagen loaten — in
ondertrouw gaan.
aanwdrden — verkeerde gewoonte.
aan zied — op zij, weg; dood.
't aargemint — garneersel.
aargewaaiern, aggewaaiern te
keer gaan, zich ;verzetten.
aargewoatsie — P. ergernis;
2°. tobberij; 3°. drukte,
lawaai.
uit't aarkenail, akkenail
springend zolderkamertje.
aarmhaarteg — P. zuinig; 2°.
—

—

om medelijden mee te
krijgen.

vel schrijfpapier.
aarst, aars
aart — erwt. Verkleinwoord
—

attj e.

aartpoulen, ook poulaarten —
peultjes.
aask(e) — as. AaskedÖbbe kuil
voor de as.
't achtkaant — de romp van
een molen.
't adderroet — varens.
adinik — ordentelijk, fatsoenlijk.
admis, admis, opmis, zie assmis.
—
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Adrillen
Aalderhillegen —
Allerheiligen.
't affeer — ambacht, vak.
't affizie — akkefietje, werkje.
aibals — 10. zeer, bijzonder.
Wel aibals! wel verbaasd!
aibels — malle kunsten.
aibeltjen — notenspel om Pasen
aigender — eigenaar, n.l. de
bezitter van het beklemrecht, aan wie de beklemde
maaier jaarlijks de vastte
huur moet betalen.
aigenherig — eigengerechtigd.
aigenklouk — eigenwijs.
aigens — vaste eigendommen.
aigenste — dezelfde.
aik 10. vlek, vuile plek; 20. bijsmaak.
aikeg, aikerg — met een bijsmaak.
't aimeke, zie haimeke.
Aimentil — Enumatil.
ain — 10. iemand; 20. men.
ainboar — eenlopend, ongetrouwd.
aindoadeg — eenzelvig.
aindoar — eenzelvig man.
in ainernood — al maar door.
aingoal— 10. effen, egaal; 2 0 . gelijkmatig; zie ongoal.
ainliek, anliek — eigenlijk.
ainmoud — innige ernst.
ainspaanjer — ongepaard; een
vrijgezel.
ainuurd — als maar één deel
van de uier tot ontwikkeling komt.
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as 't aits kin — als 't maar even
kan.
aivel — teelaarde, tuingrond.
in akte hebben — te koop
hebben, fig.
allerdeegs — zelfs.
alterkwalter — rommel; wildernis.
andert — de tweede (bij spel).
't andertje — de 2e zwerm uit
een bijenkorf.
ang, aang — naald bij gerst of
rogge of tarwe.
angel — ang.
angel — 10. karakter; 20. wrok.
angel, hangel — hengel.
't aakje — overeenkomstige
karaktertrek; zie angel 2.
annaaiern, &naaiern — redeneren, besluiten.
annoarie — gewoon, vrij goed.
antam, hantam ongezeggelijk
kind.
appelbuus — de grote zak die
de vrouwen onder de bovenrok droegen.
apsténdie — fistel.
assmis — soms; misschien.
't attjenat — erwtesoep.
aveers, avèrs — 1 0 . afkerig;
20. eenzelvig.
awailen — een soort koolzaad.
baalk — bergplaats voor koren
enz. boven de stallen.
baalkeduuster — pikdonker.
baander — de grote schuurdeuren; ook baanster, banster.

't baandiet ter om — 't scheelt
niet veel.
baarf, baarve — draagbaar.
't baark — run, gemalen eikeschors.
soort sijsje.
't baarmke
baauw, zie baauwte.
Baauwke, mans- en vrouwennaam. Baauwke van hut —
de baas.
't baauwmantje — kwikstaart.
baauwte —'t omgeploegde land.
babbelguuehies — grapjes.
bagel — 1 0 . bagger; 2 0 . turf.
Froombos bij
Bagelhutten
Slochteren; + 1700 stonden
er de „hutten" van de
veengravers.
bak — 5 spint —4 mud.
bakkeln -- wapperen.
bakstaf — moe of zat van iets.
ballast — kwajongen.
lAloorn— onruststoker, druktemaker.
bambeer — forse wilde jongen.
op aigen bandevout — op eigen
houtje.
bandiezen, zie pandiezen.
bandrekel — kwajongen.
barries — P. stevige jongen;
2 0 . grote hond; zie borries.
barzie — snik voor personen of
voor koren.
't bastje — 't achtervierdel van
een slachtbeest.
bat — losse houten brug.
't batje — stuiter, grote knikker.
bats — trots, zwierig gekleed.

batsen — duiten, geld.
batterij — bruggetje naar 't ijs.
op batterij bringen — te berde
brengen.
zok bedapperen—zichinhouden,
zich bedwingen.
bedégen — degelijk behandelen.
't Eten wordt ter goud bedegend.

bedégend — (goed) uitgevallen,
opgegroeid.
bedoeren — bedroeven.
bedogen, bedoven — met water
bedekt; fig. verborgen.
begleren — bevuilen; zie gleer.
begèzzeld — slim, schrander.
begroapen — uitzuinigen.
begroten — 1 0 . leed gevoelen;
2 0 . te duur uitkomen.
bejaeht — gewonnen, verkregen.
bekeetjes, kleine kekaigies.
bekeukeln — betoveren, beheksen, begoochelen.
in beknel komen — weer op
't verhaal komen.
besmettelijk.
beklievelk
beklinken — inkrimpen, vermageren.
bek6Im — de eerste noot links
bij 't notenschieten op e
Orre (Stad).

bekstok — schreeuwer.
1 0 . rustig; 2 0 . ziekebekweem
lijk.
ain belappen — zijn kleren in
orde houden.
schreeuwen, roepen.
bèlken
belutjen — tegenvallen.
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ain belutjen — iemand te kort
doen.
benoam — vooral.
benopen — eng, benauwd.
't bepke — oud wijfje.
berappen — bijeenscharrelen.
berèd — Pa. in orde gebracht;
20. behept.
beren — schreeuwen, ophef
maken.
zok beruden — zich vastwerken.
besipt — verwant.
besteuten — vlug in orde
brengen.
bestippen en benaaien, ain
voor iemands kousen en
ondergoed zorgen.
besten — 10. in orde; 20. vermagerd.
ain betrekken — iemand een
pak slaag geven.
't bestuur — po stuur.
betuun — schaars.
beudel — knaapje. 111. beuker.
beun — zolder.
beveuren — te voren.
bezied, beziedeld in — aan alle
kanten omringd door . . .
bezied kroepen — wegkruipen.
bienens van down (Hl.) driftig
bienstèk (111., W.K.)
pointer.
bildern met veel drukte lopen.
biodeur (klem achter) — kamerdeur.
't binhoes — de boerenwoonkamer.
bink — kniestuk (van 't varken);
.

—

't binkje.
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binzeln — met geweld wegjagen.
birzen — hard lopen, draven.
bitter zuithèlt — bitterzoet, elfrank.
slijk.
blaawbragel (I11.)
't blaauwgras, groeit op onbemeste, 's winters onderlopende grond.
't blaauwmaiske — pimpelmees.
blaauwmoan — papaver.
't blaauwsteerntje — stern,
moerasvogel.
blaikens — bósbessen.
bias — vol wind.
bias 10. opgezetheid, trommelzucht; fig. opschepperij.
blèrren — blaten.
bluisterg — warm; rood opgezet; al te welig; driftig.
't boantje — boezeroen.
dikke, stevige kerel.
boar
(Fries boarre — kater.)
bakslee,
bod, bodde, borre
door een paard getrokken.
bodder (111. W.K.), roegbodder —
boerenmeid voor 't ruwste
werk.
bloots — enkel, slechts.
't bèdgèld, geld dat betaald
wordt aan de hoogste bieder
bij eerste veiling; streekgeld
wordt uitgeloofd bij tweede
veiling.
boes, boeze — schrik.
boesapperd — 10. boeman;
20. schrik.
boeskool — rode of witte kool.
—

—

—

boi, bui - j ongen; aIleen in de
aanspreekvorm,

boten -

kleden, Oetboien.
bok - geit. Bokram - bok.
bokseln - 1°. zwaar werken;
2°. hard lopen.
boksem - broek. In ain bokeemwams - in eens door.

bol - stier,
't bolster - 't bovenste veen,
de bonk.

bonde laiw, lieuw - scholekster,
bongel, bungel - eind hout,
knuppel,
bongel, dwaarsbongel - dwarsdrijver.
boonakker oplaaiden, ain
iemand geducht de waarheid zeggen.
borries - 1°. spokende zwarte
hond; 2°. barries,
bosklopper ~ 1°. eekschiller;
2°. wildeman.
bosterd - stuiter (lett. albasI'J

-

terd),

't btlt - 't vliegertouw.
ieder bot -- telkens,
bot - zeer, Bot slim - heel erg.
botterheks - avondvlinder
(rode weeskind).
't boven-tn - de voorkamer.
bozzeln - hard lopen.
bozzem - schoorsteenmantel.
bragel - slijk.
braiten (HI.) - stukken,
brokken.
't bred - plank; my. breden:
bremster - horzel, paardevlieg.

breugman, breuqem (verouderend) - bruidegom.
breuk - boete.
breuken - beboeten.
bribbel - bragel.
briek (HI., W.K.) - 1°. gevaarlijk; 20. buitensporig; 30.
vreemd; 4°. scheef.
brik - dominosteen,
bril - neusklem.
brits - modder; bragel.
broam - brem.
broazem - schuim.
't brbd - 1°. broedsel, 20. hoop;
3°. rommel.
brog, brug - boterham.
brommels - bramen.
bron - keelziekte (angina).
't broodspin - de broodkast.
't brud - het gezelschap, de
troep; zie brod.

Brij, geschreven Brede - dorpje
onder Warfum.
buikels, buiken« - beukenoten.
buis - bies; my. buieen, HI.
buizem, m v. buieem«.
buiten - (vuur) aanleggen.
bukkens - bokkingen.
bult - boel, massa, hoop.
bunen, my. bwnen« - los- en
laadsteiger, beschoeiing.
bunt, zie piont.
buten - ruilen.
't butje - kuipje.
buul, bule - kerkezakje.
buuls - 1°. buiten de meet;
20. blut; 30. gekaapt,
buur - beddezak.
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buus, buuts — zak in een kleding
stuk.

buvvel — duffel.
't daaimt — ha land.
daauweln — langzaam lopen.
't dagwaark (turf) — 14 wip koaren vol.

dakseheer, zie tisternait.
damsteeg — 1 0 . schichtig;
20. koppig.

nait goud deeg — niet wijs.
zien deeg hebben — voldaan
zijn.

deel — neer. Deelvaten.
degensman, moaksman — die
voor een ander optreedt.
dèl — litteken.
dempeg — kortademig.
cornage.
dempeghaid
deuren (111. en W.K.) — duren,
durven.
diedeldaantjen, diedelomdaantj en
— zijn tijd verbeuzelen.
dienen — zwellen, dik worden.
diezeg — wazig, mistig.
hondtong
diezel ( 111.)
diezenskb — de spoel van 't
.

spinnewiel, waaromheen
het vlas aangebracht werd.
diggel — scherf.
't diggelschip — schip met
aardewerk.
dik en dun sehaiten — notenspel
om Pasen; noten op een rij;
„geschoten" met een ijzeren
kogel.
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diksehieterliere — zangvogel,
naar zijn geluid; de tapuit,
de geelgors.
dikstoalzuide — zoete appelsoort met dikke steel; fig.
een sufferd.
diktun — dukaton; oude munt
van f 5.—.
doameln — slenteren.
doar — droogzolder.
dábbe — kuil, b.v. misdabe.
dábbelaaiers, stipkomkes —
kommetjes voor de saus.
dódde — ieder dik lomp ding.
01 De)dde, de toren van
Noordbroek.
doddel — stuiter.
doedel, ouderwetse blauwe
vrouwenmuts met witte
stippen.

doedhoamel, doedoamel,
Hl. pommel — lisdodde.

doeknekt — met gebogen rug.
doemkes — soort koekjes, voor
kinderen.

doen — dronken. Branwien mit
rezienen, dat doent zo —

maakt dronken.

doesk — een dichte bos (haar).
't doetje — kus. Doeti en.
doezeg — duizelig.
dákken — strowissen onder de
pannen.

dól — handvat van de zeis.
roggenbrij.
dállie(s)
dombult — een hoop dong.
dommee, dommit, dom,t — straks.
dompel — spat, droppel.

dompen — kantelen.
domt, zie dommee.
dong — slootaarde, rottende
bladen, stro, waar mest
van gemaakt wordt.
dont — verwarde hoop, kluwen.
dontjen — een dont maken.
donzen — 1 0 . dreunen; 2 0 .
stampen; 3 0 . neersmakken.
doodbij — bella donna.
doodlid — lammeling.
dood oet stuur — geheel van
streek.
doodstaarmwoar — stellig waar.
doodvlek — moedervlek.
dook — mist. Geld as dook.
door — dooier; Old. en Vk. dole.
ddp — blut, zonder geld.
't ddpke
slaghoedje.
d6r! — daar! (als men iets aanreikt).
&km — 10. dar, mannetjesbij;
20. zeurkous.
't dost — een laag vuil.
dosterg — nijdig, onvriendelijk.
Otter — nog kale jonge vogel.
dovvel — vuistslag.
draig — 10. stevig gebouwd;
20. voedzaam.
drangnoagel — prikkel, aansporing.
drèl(s) — gedraaid, scheef.
drep — dravik, wild gras, onkruid in het koren.
't driefhdlt — ouderwetse
houten sleep, om land te
slechten.
drieven (111.) — ploegen.

driezel — slag in 't gezicht.
droager — grauwe vleesvlieg.

droak

vlieger.
1 0 . dreigen; 2 0 . van
plan zijn.
drubbeln — met gesloten voeten
springen.
drutjen, Hl. druldj en— aarzelen.
drijoakengomzaalf — triakel,
een zalf.
dubbeltjes en sinten —
het penningkruid; grotere
en kleine blaadjes drijven
op het water.
duker — taats, knopspijker.
dun-èggen — de slapen.
duren durven. Ik dus raait.
't dust — afval in de pelmolen.
Vèlk as dust — heel veel volk.
duzzel — middelste rij in 't
—

drouden

—

kegelspel.

dwèlm — sufferd.
dwingel — bastion, bolwerk.
e — hij (als er geen klem op
valt). Wat wil e?

't eddelkeunenkje — winterkoninkje.

eelsk — aanstellerig.
't een, heen — zegge, fors grasachtig gewas:
aardveil, hondsdraf.
eerpopel
't Eesterreeht, voormalig rechtsgebied: Ten Post, Wittewierum, Garrelsweer en
land bij Leermens, Enum,
Zeerijp en 't Zand.
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effies, efices — kleine blauwe
pruimen.
èg, ègge — zelfkant.
ekkeltiek — meikever.
eldernboom — elzeboom.
er (in 't Westen van 't Westerkwartier) — hij. Doar steit
er — doar staalt e — daar
staat hij.
in (de) es — in orde, in de puntjes.
ester — tegel.
't estermantje — kabouter.
eu — ooi.
't euvelleer — 't bovenleer.
euvels — 10. kwaad, verkeerd;
20. zeer, heel, b.v. Dat is
euvels mooi.

evertaask
hagedis.

salamander of

faail — dweil. Faailen, dweilen.
farrie — open korenschuit.
fatteg — veertig.
't fertuut — figuur, krul;
knutselwerk.
fiebelkwinten — kunsten.
fiedeln — wrijven.
fietern — zeer vlug lopen.
fietjen — kleinigheden verrichten.
filo — gemene vent.
f ing — fel, scherp.
gain fits bf foazel— geen stukje,
niets.
flaar, flare — slet.
flakte — ijs op ondergelopen
land.
12

fledder — vlier.
fleddermoes — vleermuis.
fleeg — flink, ferm, vlug.
fleer — slag in 't gezicht.
fleren — aaien, vleien.
flik — dag.
flikken — 1 0 . slaan; 20. verstellen; 3 0 . klaarspelen.
flippen — losschieten.
flitseboog — (pijl en) boog.
't flittertje — dunne snee (brood)
floaien — liefkozen; mooipraten.
voormalige . gracht
't Floem
bij Appingedam.
flbister — flikkering; opvlamming.
flbistern — branden met grote
vlam.
't flbk — wollegras.
flont— afhangendelap; ook /lort.
't flottje — ongelukje, mispas;
klein beetje.
foajetun, foalitun — sjees op
4 wielen (verouderd).
fbdden — spelen met . . .; omffidden mit — sollen.
foek — terneergeslagen.
foeken — slecht naaien.
fèkse — kind met rood haar.
foksela -- de uiterste moeite
doen.
fblgers — plankjes op ingemaakte snijbonen enz.
foske, fossie — bosje, handvol.
froanie — franje.
gaail — vruchtbaar.

gaal, gale (Stad) — groot wittebrood.
gaalpen — schreeuwen, huilen.
gaar, gare, garechie — stokje.
gaarst(e), gaast(e) zandrug.
't galleehie — langwerpig
broodje.
gammel — hongerig.
gaps — gesp.
gaps(e) — dubbele handvol.
gavvels — tandzaad (onkruid).
't gebeer — drukte, beweging.
't gebloud 10. de bloedstroom;
20. de aard.
't gedounte — moeite; rommel.
tot zien gedounte — ter beschikking.
gaaf.
geef
gél — 1 0 . zonder pit; 20. niet
—

drachtig.

't gemaeht — de schaamdelen.
't gemoak — opbrengst van
land.
't geneesblad — helmkruid.
't gerak — het nodige (van eten
en drinken).
gesehoapen grond zandgrond.
't geving — wandruimte tussen
2 vensters.
't gewaaide — ingewand van een
slachtbeest.
giebeln — aldoor lachen.
noa de giegom — naar de weerlicht.
gieren — gillen van angst.
gilde ( Old.) — zie klucht.
gingeln — drentelen, langzaam
lopen.

giet — mannetjesgans.
glaai — doorschijnend, glimmend.
gleer — vuile streep.
glief — spleet, kier.
— gloeiend.
glinneglinne
— gloeiend.
Glinne Riepe — de N. zijde van
de Vismarkt, omdat de zon

der glinne op schient.
gloep — zie glief. Deur staalt op

gloep.
gloekend, gloepend — verbazend
gloepende veul — heel veel.
glup — gapende wonde.
goadelk, goalek — voordelig.
't goagel — tandvlees.
gobbe — stortbui.
gobbeln — bewegen (van vloeistof); ook gobben.
goddel, gorrel — halfgaar.
goddern — ritselen, gutsen.
goezen — gutsen.
GÖlden Hammerk, 't —, Niewolde.
golden ket — goudenregen.
't golf, golve ( Old., Ww.), zie
't gout.
gommes, och gommen! — uiting
van medelijden.
Gories — Sint-Gregorius,
12 Maart, oude scheiding
tussen winter en zomer.
Ofte — buikriem van 't
paard.
op de gdrre speulen (Stad) —
notenspel.
gorrel — zie goddel.
goud en tjoud — goed en slecht.
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't goul — ruimte in de boerenschuur voor koren en hooi,
tussen de zuilen; ook 't vak
(Vk.) Hl. en W.K. de goul.
gounent — sommigen.
govverd — lompert; dikzak.
goze — sukkel.
gbzzel — slim, schrander.
Graauwdiek — buurt bij Overschild.
graauwkes — kaboutertjes.
graide — geploegd grasland.
graimen — morsen.
grammieterg — boos, nijdig.
daaimt;
't gras, landmaat
mv. groas, groazen.

grèl — nijdig.
op gribbegrab — te grabbel.
gril — met grote lichte ogen.
grilkieker — 't viooltje.
grimd — gevlekt (van vee).
groalen — schik hebben.
groaperg — inhalig.
groas -- zie gras.
groet, groede, een laag vuil.
Groeterg — vuil. Groetjen
— groezelig maken.
groeiel — korrel.
grbllen — zie groalen.
't grom — bezinksel; 't vuil.
group — plaats achter de koeien
voor drek en ier.
groupfaail — dweil om de group
te hemmeln; zie tisternait.
grouzeg — met de smaak van
raapolie.

gruwel — krintjebrij, brij van
gort met krenten.

gugel — scherts, gekheid.
guntern — verlangen naar.
gust — geen melk meer gevend.
haail om 't zaail — om strijd.
Warfum, Baflo
't Haalfamt
en Eenrum.

10. 't halsstuk
van een slachtbeest;
2 0 . sufferd.

haalsknoak

haalsmaal (111.)

—

haalfmaal,

een halve gare.

't haandje

—

schriftelijk bewijs.

haandreken — handreiking, hulp.
haarbaargen pbtten — Keulse
potten.

haarmakkesperen — grote stoofperen.

't haartslag — long, lever en
hart van een slachtbeest.

haauwen, haauwgen — slaan.
haider — herder op de kwelder.
't halm — het erf. Haimhond.
't haimeke — bakkerstor; D.
Heimchen.

halster, haaister — wildebras.
haisterg — hees.
haistern — druk werken, poetsen.
't hakkemak — 1 0 . rommel;
20. schorremorrie.

hakzeen — Achillespees.
10. verward;
halterkwalter
20. halfslachtig.

't halterkwalter — 10. rommel;
2 0 . tuig.
Oldambster „spul"; schuur en 't veurinne
glieke hoog.
Uit: Zwerven door Groningen, door
Drs Fop. I. Brouwer.

't hammerk — nieuw dorp op
aangeslibde Dollardgrond.
hampel — een kreupele, fig.
een sul.
handeg, hanneg — tamelijk
groot, flink.
handsoam — gezeggelijk.
handtast — werk van een
ogenblik.
't hangeljoar — laag hangende
uier.
Hanko — 't hok voor dronkaards
enz. te Appingedam.
hantam — die overal aan zit;
belhamel.
hapseheer — kribbig wijf.
hapschuddel — 1 0 . lompe vrouw;
20. minderwaardig mens.
harrel — vlasstengel.
harst — runderlende.
haspeltak — stoethaspel.
havveln — twisten, schelden.
hebbel, hibbel — zonderlinge
snuiter.
't hecht, hef — de zee, 't Wad.
hede — vlasafval.
Heemskes — geschreven Ileveskes.
't heen — zie 't een.
heer — vandaan.
achter ain heer zitten — iemand
vervolgen.
heerd
10. haard; 2 0 . 't opstrekkende land achter een
boerderij, dan mv. heerten.
der heergoan — toegaan. Hou
gaait 't ter heer? — hoe
gaat hete

heerhoalen — voor den dag
halen.

heerhèlden — zich gewonnen
geven.

der heer mouten — voor den
dag moeten.

't hef — zie 't hecht.
heksebiel — zeer grote bijl.
hemmel — zindelijk, schoon.
hemmeln himmeln — schoonmaken.

het ! het ! — lokroep voor een
veulen.

't heukel — hokkeling, jonge
koe.

he un

10. mager, bleek;
20. bedroefd.
heunsproak — zelfverwensing.
hiemen — hijgen; ook lemen.
hiender — oud paard; Fries
hynder.
hies — paardevlees.
't hilt — handvat.
himphamp, himpam —
10. houten hamer; 2 0 . lange
slungel.
't hinklaid — doodskleed.
't hipliehtje — dwaallicht.
't hittje — kleine heerd, haard
of heerd laand.
hoagel — kwaad, nijdig.
hoaken (111., W.K.) — spitten.
hoalboom — dwarsbalk in de
schoorsteen, waar de hoal
met de etenspot of 't
hanglezer aan hing bij open
vuur.
hoamel — schraal, vermagerd.
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hoamel — emelt, larve van de
laankbainege mug; vreterij

in 't land.
hoanebieter — valk.
hoaren — 't scherpen van zeis
of zicht, met de hoarhoamer op 't hoars pit.
hoarseheurd — vol fijne barsten.
op hoeken zitten — op de
hurken.
hoelswoan — wilde zwaan.
't hoeshált — de doodkist.
't hák — (10) schoven koren,
tegen elkaar aan gezet om
te drogen.
hèlkers en «Akers — allerlei
volk, dat bij iemand over
de vloer komt.
Mister — dikke lompe vrouw.
hálschen — sloffen met houten
zolen.
holvern — luid schreien, huilen.
hommelstommel — spokend
paard zonder kop.
hondemies — nijnagel.
Men legt er hondemiesblad
op, d.i. hondjedraf, hondsdraf.
't hondebaaishált — ook bitter
zuithat — het bitterzoet.
hondebloum — paardebloem.
hondjedraf — sukkeldrafje.
hondtong — 't blad van de
hondebloum; Hl. diezel.
't hooghált — trapjesbrug.
't hooi — 't hol, de bewaarplaats.
hoos — kous. Hozebaand.
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háp, hhpman, klaidboas — ploegbaas bij het koolzaaddorse n.
horrel — 10. knoest; 2 0 . rukwind.
háttern — zie &tern.
hottjen — vlotten, opschieten.
houken — uitbaggeren.
't houpelfet — hoekkastje (uit
houkbuffet).

op hozeviiddels — op kousevoeten.
hugen op — hunkeren naar.
huiden — zie haider.
hupsélen — bretels.
hutjen — voorzichtig zaaien.
Tegel — balsturig meisje; vergelijk swieniegel.
iem — bij. Iemker.
't iepke — tenger kind.
iestappen — ijskegels.
induzzeln — inprenten.
de inhálten — 't lichaamsgestel.
inkeid — soms.
inkendrokker — galappel.
in (de) muit — tegemoet.
insehunen — in 't oor blazen.
instupen, zie inschunen.
't intact — de eetbare ingewanden van een slachtbeest.
inter over twinter — door en
over elkaar.
Jaarfke — de Gron. profeet
van oorlog en watersnood.

jattuVniern
jattuVniern
jaehtwaaide — gelagkamer.
jandoedel (plat) — jenever.
jechteg — duidelijk bekend,
echt waar.
jegend — landstreek.
jegender — wederpaar. Zien
jegender — zijns gelijke.
jenteg — slank, handig.
jeup — harde appelsoort.
jeuzeln — klagelijk jammeren.
jirre — ier.
't joakenraif — slecht gereedschap.
joegel — slechte koffie.
jonker — verstandig, slim.
juchtern — stoeien, draven.
'n juk laand — daaimt.
't juvverrooske — kaasjeskruid, malva.

Juvvertorens — die van Schildwolde en Onstwedde.
kaaikebakken, kaaikegooien —
spel om centen met een
opgezette baksteen (kaai
— kei, komt in 't Gron.
niet voor; dat is n vlint).
kaant — bepaald; zindelijk.
kaar — bijna, krap aan.
kaarnwdddel — kalmus.
kammeln — kauwen.
kammeldtten — met smaak
eten.
't kamzool — de jas.
kappershoan — kemphaan
(vogel).
2

kog — bint.
karreln — zuur worden (melk).
katjeliem — hars.
kebof — woonkeuken, stookhok.
kedonzel — slag; van kedonzels,
't oude woord voor spitsroeden.
kedonzel — (grote) aardappel.
keduksie — leiding, gezag.
kekaigie — suikerspekje.
kekeln — luid praten.
kel — huiverig, koud.
keldermot — pissebed.
kelen — dik worden (van melk).
kelien — kornalijn.
kelinder Milden — rumoerig
feestvieren.
in ain keraaier — in één stuk
door.
't kesjoun
soort touw.
keukeln — goochelen.
keuter — éénpaardsboer.
keutern — in 't vuur porren.
keuvern — potten, sparen.
kezoaten — kameraden; consorten.
kidde, kirre — hit.
kiek — hederik (geel onkruid).
kiel — wig.
kiep — mars. Kiepkerel.
't kif — gemalen eikeschors.
killen — tintelen van kou.
't kimsel — schimmel.
't kintje bdtter — k vat, 20 kg.
kip — oude hoed of pet.
kippern — tintelen.
kirrejacht — bende, troep.
kittjen — aanzetten, aansporen.
—
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kivveln — ruzie maken.
klaar, kladde — klis.
klaauw (Hl. en W.K.) — aandeel in 't jachtrecht.
klaauwen — hard lopen.
klaimsk — kleverig.
kladden, klaren — klissen.
klain — veen voor turf en
bagger.
klander — mangel voor stoffen.
klarebozzen, kladden — klissen.
't klemaai — oogzalf.
klettern — hard lopen.
kleviender — lekkere appelsoort.
klief — 10. dam in een sloot;
2 0 . sluisje met 1 stel deuren.

kliksehulden — kleine schulden.
klinzen — reinigen met een
teems.

klip — 10. blok hooi; 20. zandhoogte.
klitse — wilde meid; klitter.
kloeze — gloeiende kool.
klokkern — koesteren.
klongel — bijzit.
klont — jan-inde-zak.
't klooster — grote ratteval.
kl& — muts (onder 't oorijzer).
't kloun — kluwen.
klout — verdikking aan de
polsstok.
klucht — deel van een dorp;
't kluchtvak bewees onderlinge bijstand bij begrafenissen. Zie gilde.
klunderbeun — galerij in de

kerk.
klundern — klossen, stommelen.
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kluun — de tureluur, weide-

vogel.
kluun — belletje.
kluun — oud-Groninger bier.
kluzen — stormen.
knaar — ouwe vent, oud beest.
knapbus — proppenschieter.
kneep — middel, n.l. taille.
't kniefmes — zakmes.
knientjesdoagen — onbezorgde
dagen.
knieveltoond — met de tenen
naar binnen.
kniezen — 10. lachen; 20.
grijnzen.
kracht.
knif, knir
op knipnoagels — op hete kolen.
't knipsedeltje — toegevouwen
briefje.
't knipwicht — de hefboom.
't knittje — kleinigheid.
knivveln — in zijn vuistje
lachen.
't knizzel, knirtzel — kraakbeen.
't knobke — ventje, dwerg.
knobwurm — larve van de
langpootmug, ook hoamel.
knoeven (m.v.) — knoflook.
knovvel — duw, stoot.
knovvelaehtig — lomp, onhandig.
knovvelg — stijf van kou.
knuterg — opgewekt; aardig.
't knuut — donderbeestjes.
koakelbonen — kokkelkorrels.
't koapmeske — aardappelschillersmesje.
b», kMbe — zeemeeuw.
—

koddel, korrel — 't kleine wiel
voor aan ploeg of wipkoar.
koddeln, korreln — rollen.
stèlmoaker.
koeper (I11.)
koelder — kalkoen.
koes ! koes! — lokroep voor
varkens.
kál — wit plekje voor de kop.
kolverd — lomperd.
kólwinter — halsstuk van 't
varken.
kommootsies — komplimenten.
konkel — ketel in de kolomkachel.
't kontraain — landstreek.
kijpel — troep.
kápstubber — ragebol.
korens (Hl., W.K., Appingedam), koanen — kanen.
korenspork — geelgors.
k6steroal — deftig.
kouer, kouwerd — waterhoentje.
koukaizies — kekaigies.
't kraapke, krapke — krapje,
sluiting.
kraiveln — 10. krioelen; 20.
oneerlijk spelen; 3 0 . twisten.
krebas (klem voor) — ventje.
't kret — 1 0 . de beide bomen,
waartussen het paard loopt
voor de wagen; 2 0 . trapje
bij de boenplank aan 't
water.
krets
schurft.
kreut — klein mannetje.
(Duits krijtte — de pad.).
krieg — levenslust, kracht.

krieter(d) — gierigaard.
krik — lichtgeraakt persoon.
krimp — de inspringende hoek
van een huis.
kripsie — moeite, ellende.
kroagbonk — sleutelbeen.
kroamwoaren — bakeren.
kr6dde — perzikkruid; 20.
Hl. kr5d, W.K. kMdde, een
geheel ander onkruid, de
kiek.

krodén — kruien.
kroezen — rimpels, vouwen.
kr 6s — 10. karos; 2 0 . fig. het
lichaam; minachtend.
kruien
omdraaien (de kap
van de molen); omkeren
(met een wagen).
kruuslam — uitgeput, machteloos.
kub, kobbe — afdeling van een
fuik.
kubben, m.v. — buitenrand
van de dorsvloer.
kullen — mislukken.
kulpen — kijken, gluren.
kuren — met één oog kijken.
kuutjebuten — ruilen.
kwaalm — walm, damp.
kwaalster — fluim.
kwabe — veenplas.
kwedeln — praten, babbelen.
't kweek — tarwegras, zeer
lastig onkruid.
kween — onvruchtbare koe.
kweer(s) — walgelijk zoet.
kwetterii — moeite doen, kwakzalveren.
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kwingeln — morsen, mengen.
kwint — oud, versleten huis.
kwitsekralen — lijsterbessen.
kwittjen — door de tanden
spuwen.
laaideg — vleiend, temerig.
laaiken — uitbaggeren met een
beugelnet.
laandjebloum — madeliefje.
laankmans tied al — al heel
lang.
laankneers'd — traag.
laar, lare, ladde — vlotgras, dat
als een dicht vlies op 't
water drijft; gedroogd gebruikt als mat.
laarp — geweldige slag.
laauwloene — laks, zonder fut.
laip — 1 0 . ongezond; 20. listig.
bonde laiw — scholekster.
laiwerk(e) — leeuwerik.
laksehaauwen — loeren, spieden.
langen — reiken.
lapzak — lammeling.
lebait — ziekelijk, ongesteld.
(Uit het F. la bête, in 't
kaartspel, als men geen
slag haalt.)
ledeg — goed gebouwd, welgemaakt.
hal is om Leerms komen — van
alle markten thuis.
legeraehtig — bedlegerig.
't lekkeris — pijpdrop.
lèlk wèrden — boos worden.
20

lèllen — luid zingen.
lep — P. klep; 2 0 . schopje.
't let — 't lijkt.
letten — verzorgen, bedienen.
leujongs — kinderen.
't lewaai — teken van adert.
't licht — nageboorte van koe
of paard.
liehtneersd — vlug, ijverig.
't lid — deksel.
lidrusk — paardestaart (onkruid).
lie — listig, sluw.
liefseerde — buikpijn.
liek — 1 0 . recht; 2 0 . vereffend.
liek moaken —

afrekenen, be-

talen.

om liek willen — gezeggelijk
zijn.
liekbendeg — recht er op in.
liepen — schreien.
limperd — een lange vent.
Lipsker — veelnk.
litsen (m.v .) — lichaam. Ain
wat op litsen geven.

loaden — loslaten. Paan wil
aait loaden — laat de
pannekoek niet los.
arreslee.
't loaike, looike
't liidderin (eau de la Reine),
— eau de cologne.
't lodhoorn — horen vroeger
gebruikt op de boerderij
om 't volk te roepen.
't lodje van 't oor — oorbel.
Loek — loos, slim.
loenen — schikken, passen.
loer, loerachteg — broeiend.

loerangel — gluiper.
lokgem — 1 0 . stank; 2 0 . walm.
't lèk — wollegras.
Miterd — lange vent.
lommerken — ouderwets spel
met eieren om Pasen.
longeru — hunkeren.
looien — een (bruine) kleur vertonen, b.v. van slootwater.
lor(re) — 1 0 . dot; 2 0 . lel.
't lètje — oorlel.
loud — ijzer om 't vuur uit de
oven te halen.
't loug — kom van 't dorp.
't Groot Loug- — de stad.
leugen — korenschoven vlijen.
lovverd — dikke vadsige jongen.
luddek, luk, lutje — klein.
luns — de spie vóór 't wagenwiel.
lustern — 10. fluisteren; 2 0 .
luisteren.
lustjammer — lusteloos.
lutje --- klein; zie luddek.
Lutje Poaske — Beloken Pasen.
lutters — zonder geld.
lij — zacht, luw.
lij aanzèggen — leed aanzeggen.
beklemde maaier — boer die
op een plaats woont, waarvan de heerd beklemd is.
maaldaarten — brooddronken.
't maal daier — de alvleesklier.
maalhibbel — rare snuiter.
maalkèpt — nijdig.
maaltweren — onzin vertellen.

in de maan, mane, maande —
gemeenschappelijk.
't maanje — mannetje, ventje.
maank — tussen. Aarten maank
bonen.
merg.
't maark
maggeln — slecht schrijven.
mail, maiw, 111. miw — meeuw.
't Echte Gron. woord is
k6b(be).
't mainsehoar — oudtijds onverdeelde weiden.
maintgeut — afwateringsslootje
in een kamp land.
mainweg — gemeenschappelijke
weg.
mandaileg — in gemeenschappelijk bezit.
maneboundel — gemeenschappelijk bezit.
mannen — maat zijn.
De Marne — de gemeenten
Ulrum, Kloosterburen en
Leens.
masken — mazen van een net.
't mat — 4 ha. grasland.
't mat — duivetil.
't matlien — een touwsoort.
meehoggel — dik wijf.
boekweitmulder.
meelker
meer, mere — merrie.
't meerlam — geitemelker.
meert (W.K. en 111.) — bunsing.
mèllen — roemen in 't kaartspel.
meneuvels — gebaren.
Met — meisjesnaam. 'n Eelske
Met — een aanstellerig
meisje.
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meun — grote soort voren.
meur -- zwak, bedorven.
Middag — de gemeenten Hoogkerk, Aduard en Ezinge.
middelkerwies — naar menselijke berekening.
miedsoam — bang om een ander
te kwetsen.
miegen — pissen.
mieghummel — mier.
mier — witte muur (onkruid).
mieter(d)
lammeling.
mieterg — 1°. ziekelijk; 2°.
zwak, krachteloos; 3°.
slecht, gemeen.
miezeg — ongesteld, ongezond.
miggeln -- motregenen.
mik — roggebroodje.
min — lusteloos, ziekelijk. Hl.
zo min as 'n mug.
minnegsten — datum.
't minnen — 't koren inhalen.
mis, mizze — mest.
misdèbbe — mestvaalt.
mishottjen — mislukken.
miw (Hl.) — meeuw.
mizzem — mesthoop.
moaksman — gevolmachtigde.
't moar -- dorpskanaal, Schipsloot.
moars — 't achterste; neers.

lèlk te moat komen — lelijk
wegkomen.
moe — geul in de Dollard.
mok — drinknap.
mol — langwerpige vlakke bak.
01 en ms51 — tol en verdere
kosten.
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molverd — lompe jongen.
monduren — montering, kledij.
mor, morries — verstand, geest.
't mot — turfmolm.
melkdistel.
motdiezel
mot, modde — zeug.
mètschop — vuilnisblik.
moud (HL) — mode.
't mous — boerenkool.
mousker — groenboer.
muien — spijten.
in (de) muit, in de muide —
tegemoet.
muiten, dpmuiten --- tegenhouden.
Uithuizermeden.
Mij
—

n ander, nander — elkaar.
nareg — 10. verdrietig; 0.
knorrig.
naren — tergen, nittien.
nasjen — stil wegnemen.
neb — snavel.
't neefke — steekmug.
neerkaauwen — herkauwen.
neers — achterste.
't negerrit — rol kauwtabak.
nereg — vlijtig, flink.
neud(e) — gevaar van schade.
neudelg, neotelg — verdrietig.
neulen — zacht loeien; brommen.

neuren — neulen.
nibbeln — 10. knabbelen; 2°.
knibbelen.
niddel — prikkelbaar.
nietsk — vinnig.

Old-Grunneger brulofsnuiger klopt mit versierde handstók boeten aan deur.
Uit: Het menschelijk leven in 't Groninger land door E. J. Huizenga-Onnekes.

nikkkopen — knikken met het
hoofd.
nittjen — tergen, plagen.
noaber — buurman. 't Noabersbuurvrouw; noaberke
schop — buurt.
rookvlees.
't noagelhált
noakende wiefkes — sneeuwklokjes.
noeht -- bekomst.
nokkern — zacht blaten.
noodsien(de) — des noods.
noodstaal — hoefstal.
násters — neusgaten.
nuigen — uitnodigen.
numeg — schrander.
nunen — 10. neuriën; 2 0 . een
zacht klagend geluid geven.
n hail nust — een massa,
menigte.
nuunder — schelpje. Nunerkes.
nuver — mooi, aardig, flink.
nuzzeln — nestelen.
nij doun — verwonderen.
't nijloatje — een nieuwigheid.
nijmélk — pas gekalfd.
Oadam en Evoa — de monnikskap.
Oagje Nijneers — nieuwsgierig
Aagje.
't oam
opzetting der uier.
oamel — zie hommel.
oamias — stof voor werkbroeken.
()apr« — onderrokje.
oaren — aders; bloudoaren.
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oarend — ring waarmee de zeis
aan de steel zit.
oat — wilde haver, onkruid.
oetboudeln — uitzet meegeven.
oetbrbd — uitgebroed; fig.:
geboren.
oetjoager — kind, dat het ouderlijk huis verlaat, om in betrekking te gaan.
oet (de) kiek — uitmuntend.
der oetnaaien — er hard van
doorgaan.
oet n blaauwen, roden, gelen
enz. — blauwachtig.
oetrijen — uitkammen.
oetspieren — kiemen.
oetstokken — verstellen, herstellen.
oetstubben — uitkloppen.
oet toe! — ga weg!
oet 't stok — uitstekend.
oetvreten — uitrichten.
&gronden — grond voelen.
Öfhaandjen — de hand reiken
ter verzoening.
áfhemmeln — schoonmaken.
&langen — afgeven, bezorgen,
afstaan.
&nasjen, 111. Onaarsken — afhandig maken.
der &redden — overhouden van.
&tiggeln — P. de klei van een
stuk land wegvoeren naar
het tiggelwaark; 2 0 . fig.
ain Otiggeln — iemand een
pak slaag geven.
&ttokken — aftroggelen.
&troeveln — afranselen.

áfvouren — 's avonds 't laatste
voer geven.
tokse — domkop.
álderman — voorzitter van een
klucht; zie daar.
?adert — 't eind van de dagtaak.
Oen — ouders.
van ?Alen tot Walen — almaar
door.
dl Maai — de 12de Mei.
dl Pait, 01 Vint — de Duivel.
n (31 veter ! uitroep — dat mocht
je willen!
álwieven — soort koek om
Nieuwj aar.
ombaalgen — ballast, rommel.
ombie — ongeveer.
ombt3ien — verkleden.
omdeel — omlaag.
omhaandjen — in de andere
hand nemen.
om haans — zie ommaans.
om liek willen — zie lick.
ommaans hebben — te doen
hebben, om handen hebben.
ompélen mit — aldoor met iets
bezig zijn.
om schik — naar mijn zin,
goedkoop.
't omstok, rondom — hele snee
roggebrood.
om sunt — vergeeb, om niet.
omswinnen — omzwerven.
ondeude — 10. kattekwaad;
2 0 . kwajongen.
Ongeboren Roulf — Hansje in
de kelder.
ongedoan — vuil, in wanorde.

ongoal — oneffen, ongelijk.
onnuur — smerig, morsig.
onroad speuln, onroadjen —
verstoppertje spelen.
onrondeg — onhandelbaar.
ontloaten — dooi.
ontong — hondtong.
ontront — lomperd, lummel.
ontzitten — later opkomen (van
de maan).
onzuun — onzindelijk, vuil.
't ogenkloar — stinkende gouwe.
op 't ogenstond — dadelijk.
gain ooggroot — bijna niets.
oogwaai — wat in 't oog valt.
't oord — kwartje.
oortiek — oorworm.
't ootje — grootmoe.
opdienen — zwellen, vol worden.
't opedèld6k, opandèldak —
kwakzalversmiddel tegen
rheumatiek; ook goed tegen
kiespijn.
opklandern — opsieren.
oplangen — verlengde kapspanten.
opmis, admis — soms.
opmuiten — tegenhouden.
opper — hooihoop in 't land.
opperteur — aanlegger, raddraaier.
opstoalen — vochtig worden,
van de stoal, van onderen af.
opstrekken — in één richting
liggen, zoals een heerd
land.
opvuiern — naar 't graf voeren.
ork — onaangenaam mens.
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't orke, or — 1°. ondeugend
kind; 2°. varkentje.
't brt — 1°. wat de koeien
van hun vreten overlaten;
2°. wat op 't bord blijft
bij 't eten.
torten — wat overlaten bij 't
eten.
«tern — schreeuwen, tieren.
't Utje — 1 0 . drt; 2 0 . kliekje.
oust, hoost -- knoest.
Aduard.
Ouwerd
overhoal — karwei; plotselinge
drukte, b.v. bij een ongelukje.
overnoabern — van de buren
overkomen.
overvaal — toeval (ziekte).
't paailkoamertje — opkamer
achter een winkel.
paalt, paft, poli — lap.
paaltrbk — jas met zeer lange
panden.
paardij (klem vóór) — sommigen.
pailen, pelen — moeite en zorg
besteden.
pakdaarm — endeldarm.
pakdouk — luier.
palternaksie — wildernis.
pandiezen — uitvaren, vloeken.
pangein — 1°. handelen in
vodden; 2°. ruilen.
pelen — zie paden.
peerdenbaisten (klem op tweede
lid) — paarden en koeien.
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't pegel — peil.
pegeln — 1°. peilen; 2°. nagaan
of iets in orde is.
pestoor — dominee.
petroelie — gemeen volk, landlopers.
peuk, penkei — klein ventje.
n piek zetten — iets voordoen,
dat een ander niet nadoen
kan.
piemel — 1°. klein ventje;
2°. wat klein is in zijn
soort.
pienappel — sierlijk bewerkte
torenspits.
piepkaan — zuigfles.
piezel — klein mager kind.
piezeln — langzaam eten.
pig — stok met een punt.
in pikpaan zitten — in de rats.
't pinkje — kleine metworst.
pinksternak — wilde peen.
pinnen — zwaar zuchten, hijgen.
plant, bont — de stevige gedroogde halm van een grassoort, gebruikt als pijpdoorhalen
pioter, ploot — luis.
Pis-Grait -- Sint-Margriet, 20
Juli, de regendag.
10. paardje; 2°.
't pittje
kleine doethoamel; 3°. waterjuffertje.
10. met paarden
pittjen
omgaan; 2°. aandrijven.
plak (I11.) — plaats, betrekking.
plantaait — in overvloed.
't plaske — stoetje om Nieuwjaar.

platlopen — spijbelen.
plecht — oud gebruik.
plinter — een eind hout.
't ploagbaist — spokend kalf
zonder kop.
ploats(e) — boerderij.
plotseg — opgezet van gezicht.
pluumvaier, plevaier — primula
veris, sleutelbloem.
't pluustergoud — appels en
peren, die bij het schudden
aan de boom gebleven zijn.
pluustern — nasnuffelen.
pluzen — stormen.
poazen — 1 0 . met grote stappen
lopen; 2 0 . vasttrappen.
oet poelegrap — uit gekheid.
poepappel — mislukking.
poepsteern — ster in het ijs
of in een ruit.
achter poest — buiten adem.
poesten, m.v. — blaasbalg van
't orgel. Poestentrapper.
pog — gebrek aan groeikracht.
pdil — zakje.
pokkel — lichaam.
pokkeln — zwaar werken.
pól — bundel gras of zegge,
die een dichte bos en zode
vormt.
pol — dik, opgeblazen, poezelig.
polt, paft — lap.
ponem — plassen.
pommel — doethoamel.
pompebloaden — gele of witte
plompen.
pomplenen (klem achter) —
zure appelsoort.

pong, ponkje — zak.
pongel — 1 0 . zakje; 2 0 . vrachtje.
pongeln — slingeren, bengelen.
't ponkje — bundeltje, zakje.
ponter(boom) — de paal, waarmee een voer hooi, koren
of stro wordt vastgehouden.
pool — bontmuts.
poppensehountjes
monnikskap.
por(re) — pad (het dier). PodstouZ — paddestoel.
pork — klein kind naar zijn
leeftijd; klein mannetje.
porreln — knagende pijn veroorzaken.
porrevilder — stomp mes.
postern — 1 0 . door dik en dun
lopen; 20. pochen.
't pdteten — stamppot.
't potje — de zuigeling.
pdtoakster — eigenwijze bemoeial.
pots — gagel, struik in 't veenland.
kwajongen; eigenpótstronk
wijs meisje.
poul — peul; poulaarten, aartpoulen — peultjes.
tromkoek.
povverd
't pottje — prikje, hoopje.
praan
10. opgewarmd eten,
van Latijnse prandium =-maaltijd; 20. massa.
prakkezaaiern — nadenken.
't praksel — fijngemaakt eten.
preukel — 1°. pijpuithaler;
20. ventje.
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preuzen, prakseln — 't eten
fijn maken.
priel — geul op 't Wad of in
de Dollard.
prietjen — loven en bieden.
prinsheerlek, priesheerlek — op
zijn gemak, deftig.
proel — stuurs, nors.
't proksel, proeksel — vochtige,
vuile rommel; 20. praksel.
10. prevelen; 2 0 .
prommeln
mopperen.
prugel — klein kereltje.
prut — slijk, natte modder.
't pudeltje (Hl.) — zakje.
puil (111.), poiZ— zak.
puien — 10. peuteren; 20.
(bonen) doppen.
't puntrom — ouderwetse kast
met 3 laden van onderen.
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put — pomp; putstaart— pompzwengel.
punt — zak voor winkelwaar.
10. zakje; 2 0 . beurs.
't puutje
't raagvat — scheldend wijf.
't raaike — schommel met plank.
raaitteugel — wortelstok van
riet.
rabbeln — rommelen, ratelen.
rabbeltaaske — wat van ouderdom rammelt.
ragen — schelden.
raiders — in orde houden,
maken.
raidomp — roerdomp.
't raif — gereedschap.
rakken — schoonhouden,
-maken.

't rakkersraif — wrakke voorwerpen, die nog dienst
doen. (De rakker mocht
alleen uit een gebarsten
kopje drinken.)
rap en roet — Jan Rap en zijn
maat.
rappeln — rammelen, ratelen.
61 rèbben — de kippen.
rebulie — drukte, lawaai.
redden — kammen. Redkaam
haarkam.
ree (Hunzingo, W.K.) — laan
van de boerderij naar de
weg.
reep — (paarde)ruif.
't reeuw, riw (Hl.) — zie rail .
reeuwen — klarigheid maken.
regat moaken achter — werk
maken van.

't regenspraid — grote, zwarte
doek, die vroeger de
vrouwen droegen bij begrafenissen.
op rek (rekken) goan — 't hazepad kiezen.
rekkerd — koordje van elastiek.
remaaien — gebaren, bewegingen maken.
reminten — ravotten, stoeien.
repel — hekel.
repeln — 1 0 . hekelen; 2 0 . stoeien;
zie repen.
repen — 1 0 . rukken; 2 0 . stoeien.
reren — schreien.
reudeln — vervelend praten;
reudelkoar — vervelende
prater.

rooien.
renden
zok reugen — zich bewogen,
reppen.
reukeln — porren.
reupen — losscheuren.
reuper — afzetter.
revein — aldoor praten.
revinzie — wraak, revanche.
rezelvaaierd — kloek, flink.
richten — de spanten op een
nieuw huis zetten.
op riddel — op de loop.
10. hooihark; 2 0 .
rief, rieve
kaasrasp.
keesrief
Rief, De — de gordel van Orion.
riekeman — varkensnier.
riep(e) — stoep van de straat.
riepel — zie repel.
kleefkruidzaadje
riepeltècht
in de gerst of gort.
riestern, riesti en — notenspel om
Pasen met de noten in de
flankrij ; dik- en dunschaiten.
't riestje — een 12 tal.
riet ( Hl., W.K., W.w.), afwateringskanaal.
rieven — werken met de rief
't rik — de stok (van de kippen).
't rimke — plankje om iets op
te zetten.
rinkjevielen — pijnigen.
't rit — uitgezakte plaats in
de onderwal.
rits — met één slag.
rail.
't riw (Hl. en W.K.)
rizzen — tillen.
gain roaband — niets.
op roakeldais — op goed geluk.
—
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de ouderwetse
roakeldèbbe
haardkolk voor de as.
robbeg — hobbelig, oneffen.
robètter -- grasboter.
rodèfkes — kleine rode pruimen.
rodèlm —ijzeroer bevattende
grond.
rodoorn — ijzerhoudende klei.
roeg — ruig, ruw, onverschillig.
roegewitten, widde roeten —
ouderwetse soort eetaardappelen.
roegvraizen — rijpen, rijmen.
roep — rups.
roeps — mager, ongezond.
bie de roes — veel.
in (de) roes kopen — zonder
wegen of tellen.
't roet — onkruid.
in (de) roeten — in de war.
Frans en déroute.
roggeln — ruggelings gaan.
rol — rolpens.
rompeln — plotseling stoten.
't rompke — onderlijfje; in de
ouderwetse klederdracht
ging 't onderst(e) daarover
heen.
rondom — omstok.
rong — zeer dikke spijker of
houten pen.
roof — knot garen of touw.
roop — touw van stro.
roppen
1 0 . scheuren; 2 0 .
plukken (een kip).
rhvogel — vogel die geplukt
wordt; fig. mikpunt van
spot en scherts.
—
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rost — balsturig kind.
rouf — P. deksel (op de doodkist); 20. dubbele rij kramen
op de Vismarkt; 3 0 . roef.
routerd — slimmeling.
rovvel — P. dracht slagen;
2 0 . zwaar werk; 3 0 . zware
ziekte; 40. tijd van hard werk.
rovveln — met geweld stoten.
rozeg — koortsachtig.
10. ruien; 20. rooien;
ruden
3 0 . woelen; 4 0 . tochten en
sloten van onkruid zuiveren.
ruif — knol, raap.
ruifeulie — raapolie.
ruiven — raapzaad.
ruskepaalder — dras land vol
rus ken.

rij — P. mild; 20. niet zuinig.
rijslaif — verkwister.
saaiern — opkweken zonder
moedermelk (een lam).
't saain — zegen (sleepnet).
saais — zeis (voor 't gras)
naast zicht (voor 't koren).
saks — op zijn minst.
sangen — paars.
sarrieshut — 't huis van de
sarrie, die de belasting op
het gemaal moest innen;
steeds bij een molen.
schaar — schaduw.
sehaauwen — schuwen, vrezen.
't sehammeloek — vrouwen ,.
jakje.

't sehampeljoun — model,
patroon.
sehanshaalven — voor 't fatsoen.
scharen sloagen — de mest op
de wei uiteenslaan.
scharrel — ratelaar, wilde leeuwenbek.
't schathoes -- schuur bij een
bOrg

't schebèlskdp — 't masker.
seheelmiddeln — 't geschil bijleggen.
seheerlien — touw, gespannen
om een rechte lijn te
krijgen bij 't poten.
't sehienvat
boerenlantaarn.
schier — 1 0 . zindelijk; 2 0 .
netjes in de kleren; 3 0 .
zonder schade, met winst.
'n schiere — een buitenkansje,
voordelig zaakje.
schilder — prent.
sehilleg — scheef.
sehilven — dun schillen of
ploegen. (H1.)
schimmelmuiter — jongste
knechtje op de boerderij.
't sehin huidschilfertjes, roos.
schink — ham.
sehins
takkebos.
sehitterg — vuil, morseg.
sehoamel — driepoot (voor
schoenmakers).
schoapjong, schaopvint, schoapmelker — jongste knechtje
op de boerderij.
sehoavern — strunen.
sehobbeg, schobberg — haveloos.

zok schobben — zich schurken.
schobberd — schelm.
sehoedeln — zich schurken.
sehoegeln — 1 0 . schuifelen;
2 0 . schonti en.
sehoel — rimpel in 't voorhoofd.
sehoel — luwte.
sehoemen — uit de wei gaan
(van vee).
sehoeren — rimpels in 't voorhoofd; zie schoei.
't sehoet
schort.
schdl — 10. dunne slechte
plank; 2 0 . ijsschots; 3 0 .
schaauw, (vaartuig).
schdl — ondiep.
sehongeln — onvast lopen.
schontjen — half in een draf
lopen.

schoot — rechthoekig wittebroodje om Nieuwjaar.
't schdpke — schuurtje.
't schok — houten wand.
sehottjen — 10. opschuiven;
20. lopen zonder de voeten
goed op te tillen.
schou — schoen, 111. en W.K.
schouch. Mv. schonnen, Hl.
en W.K. schonnen.
sehoulapper— bonte dagvlinder.
sehoustern — bijeenzoeken.
sehovvel — spade.
in sehrip — hard aan 't werk.
sehrippen — zwoegen.
sehroabie — bijna.
sehrode, schrood — slechte
plank.
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gchrékkein

een weinig vrie-

zen.
schrol — P. bui (fig.); 2°. aandrift.
'f schrtit — uitschot; kriel.
schudden — oogst opleveren.
zok schudden veur
afkerig zijn van . . . .
schutstaal — stal voor loslopend vee.
sechienen — geld.
sege, seeg, segebok -- geit.
't sek, sekgras — de zegge.
reptiel — tenger, zwak.
seupel — zwak, vervallen.
sevveloos — bewusteloos.
sib, sip — na verwant.
siddeln — tollen.
siddeltáp — tol (speeltuig).
siek — 1 0 . tochtje wind; 2 0 .
ademtocht.
sieken — diep zuchten, hijgen,
ademen.
waterloop.
't siep
siepel — ui.
sikkeneureg — verdrietig.
sikkom — bijna.
silon — grote soort saht, sjalot.
simelaaiern — peinzen.
sinee — zin, lust. Uit genie.
sinÔt, sindts — paars.
sistern — P. sissen; 2°. branden
van kwaadheid.
sjoegeln — oneerlijk spelen.
sjoeken — sjokken; lopen met
natte kleren aan.
sjoeken.
sjoekseln
sjomp — soort binnenschip.
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Sjoinipeti, Oppot — 't geluid
dat het water maakt, als
men met een nat pak
loopt.
sjompgat
plaats
sjompgat
——
plaats
bijbij
de de
pomp voor afvalwater,
vuilnis enz.
sjottjen — bij rukken trekken.
sladderg — doorweekt.
slaif — P. pollepel; 2°. sukkel.
sleup — verband aan de vinger.
slicht — P. effen; 2°. eenvoudig;
simpel; 3°. gemeenzaam.
sliestern — P. glijden; sliesterboan; 2°. kiskassen,
glijslietskeboan, sliesterboan
baan.
sliet wind — vast gewend.
slikken — P. likken; 2°. snoepen.
't sloatje — pruimpje.
Slochtermaartbloumkes
kleine herfstasters.
slodderboksem — slordig mens.
sloeg, sloek (111. en W.K.)
1 0 . slap; 2°. druilerig; 3°.
neerslachtig.
sloek -- P. keel; 2°. slokdarm.
sloeken — slikken.
sloeken — 't korte stro uit de
schoof schudden; dan blijft
de lange sloekschoof over.
sloeps — bedremmeld.
sloepstaarten — druipstaarten.
sloereg — lusteloos, moedeloos.
sloeren — langzaam vorderen.
sloerie — zie sliirm.
slakebátter — achteloos mens.
—

slomp — massa.
slomperd — gelukkig toeval.
slont — liederlijke kerel.
slijpen — sloffen.
slóppen
loszitten.
sltirm, sloerie — slungel.
Blij — zeelt.
slij — dit worden de tanden,
als men te veel zuur eet.
smaaien — 10. scheef op de
voeten lopen; 2 0 . zwaaien
met de armen.
smaarteg — ontveld.
smacht — honger.
smachteg — mager.
smaehtlap — hongerlijder.
smaigel, smiecht — gemene
vent.
smaigeln — vleien.
't smantje — lekker hapje.
smeerpdtjes — vruchtjes van
—

de hagedoorn.

smeugel — pijp.
't smikje — 1 0 . vlekje; 2 0 .
druppeltje.
smis, assmis — soms.
siiodden — vuil maken of
worden.
smoddern — smullen.
smoegen — 1 0 . zie smoezen;
2 0 . stil voor zich uit staren.
smoegerg — 10. walmend; 2 0 .
nors.
smoezen — branden zonder
vlam.
smok — zoen.
smots — appelmoes.
smui — lenig.
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snaren — pochen, bluffen.
snakken — 1 0 . praten; 2 0 . opscheppen.
snibbeln — fijn snijden.
snik
trekschuit.
snir — vinnig.
't snit — soort zeis.
snitjen — hout snijden, knutselen.
snittern — sissen.
't snittje — kleinigheid.
snittjebus — bus om mee te
spuiten; speeltuig.
snittjen — spuwen of spuiten
met dunne stralen.
't snoarske — schoonzuster.
snoetbaand — snauwend antwoord.
snok — hik.
snood
scherpzinnig.
't snot in de kop — verstand.
snovveln — 10. door de neus
praten; 20. snuiven.
snuien — 10. snoeien; 2 0 . snoepen.
schoer (verouderend, behalve
in 'tW.K.) — bui.
snuustern — snuffelen.
soaimèlk — zie zèlfmèlk.
Soalemo's hinklaid — sierplant,
veratrum album.
sobbeg — 1 0 . troebel; 2 0 . drabbig.
soeterg — vuil, beduimeld.
sokern, seukern — zacht koken.
sokkeraai — cichorei. Sokkeraaiwiefkes — spokende
zwarte juffers.
—

—
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dor.
soor, zoor
spaar — gespikkeld.
spanhakken — spartelen.
speren — gebaren maken.
spiekern — steken onder water
geven.
spiergliek — helemaal gelijk.
spierlieke noakend — splinternaakt.
't spin — etenskast.
spindjes — kastjes in 't beschot.
spinhakken — spartelen.
't spint — vijf kop.
spitlikker — zeer mager persoon.
ien blode spits (111.) — in 't
hemd.
vroeg in 't splait — vroeg bij de
hand.
spieteg — rijzig en slank.
splijten.
spdllen, spMen
spork — dreumes.
sprang — 10. sprong; 20. galop;
30. 't dijbeen van een
haas (voor sigarenpijpjes).
sprik — takje.
spril — 1 0 . schril; 2 0 . schrikachtig.
sproa — spreeuw; ook sprutter.
sprdk — bros.
spreeuw.
sprutter, sproa
't spij — speeksel.
spij — zodat men in de kamer
zien kan van de straat af.
staf — 10. doof; 20. suf; 3 0 .
zonder nering.
stainbaarg — hunebed.
stainbil — koe met te breed
kruis.
—

—

—
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keldermot.
stainmot
steevaast — stellig.
stèlmoaker — wagenmaker.
stempel (Hl., W.K.) — puin.
stervèllen, m.v. — struiken.
steukeln — stoken; fig. iemand
aanzetten, opzetten.
stevel — laars.
steven — duig.
stezzels (Hl.) — siervazen.
't stieg — 20 stuks.
stiekelhoareg — gespikkeld.
eigenzinnig,
stiems, stiemsk
stijf.
stiep — gemetseld onderstuk
van een zuil.
stieperd — 10. middelpaal van
de baanderdeur; 20. stevige
jongen.
stieren — stollen.
onhandelbaar
stiggel, stiekel
kind.
't stinkblad — klein hoefblad.
stinkwinter — kwajongen.
stinnen — zuchten, kreunen.
stip — saus.
stoal — onderlaag van een
gout, èpper, enz.
stoareg — kalm, bedaard.
stobbe — 10. boomstomp; 2 0 .
turfhoop.
stoef bie — vlak bij.
stoef waark — zwaar werk.
stoek — turftorentje op 't
—

—

veld.
stoeken — haperen.
stoems(k), stoens(k) — nors,

stug.

stoer — moeilijk.
stoet — wittebrood. 't Stoetwief.
stoetbrog — boterham met een
snee wittebrood.
stoetenbounder — stoethaspel.
stom(me) geern — heel graag.
't stomme goud — de huisdieren, 't vee.
stommel — stronk.
stommeln — 10. rumoer maken;
2 0 . stuntelig lopen.
stomp aan diek — vlak bij. .
stoulwinder stoelmatter.
straag — streep land tussen
veenplassen.
strampel — gevorkte boomtak.
stranketten — schutting op een
boerenerf. Fig. over stranketten — door 't keelgat.
strekel — strijkstok voor zeis
of korenmaat.
striedewieds — 1 0, schrijlings;
20. wijdbeens.
't striekgeld — zie bddgeld.
stript, strinde — oud paard.
strobbe — boomstomp.
stroekel — nors, stuurs.
stroes — straal water.
strunen — rondneuzen, zwerven
om wat te vinden.
stubben — stof afkloppen.
stubber — veger.
studdeln — onvast lopen.
stutjen — stotteren; 2 0 . strompelen.
sunt — ophef, drukte.
suppieten, sepieten — zwezerik.
suttern — zachtjes braden.

't swaalfke — zwaluw. Swaalfkebloum — viooltje.
't swad, m.v. swoaden — zoveel
als één maaier in éénmaal
maait.
swambaalg — doordraaier.
swelen — 't hooi drogen.
't swet — grens, erfscheiding.
swetsloot — sloot als erfschelding.
swiddeln — vlug draaien.
swiemslag — duizeling.
't swiet — vertoon.
swiets — met zwier.
swienhond — vuilpoes.
swieniegel — egel.
swieren op — gelijken op .
swiet sloegen — vertoon maken.
swik — sim van de hengel.

swikstèllen

—

de trans van de

molen.
swil — eelt.

't
't swilk — tafelzeil.
swing — korbeel, schuin balkje
aan de schuurzuilen.

swinnen — zwerven, dwalen.
swoa (Hl., W.K., W.w.) —
saais, zeis.
swoaien, swdien — zwaaien,
draaien.
swoan ien 't nust (Hl.) — wittebroodje voor kinderen.
't swoor — spekzwoerd.
taai! taai! — lokroep voor
schapen.
taaiber — wankel, topzwaar.
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taail - haverpluim.
taalter (Vk.) - zuzoi, schommel.
taamp - tros (touw).
taaske - turftj alk.
taimen - 't hooi in oppers
brengen met een paal,
door een paard getrokken.
Taisehen - geschreven Tezinge.
takken - aambeien.
talholtjes - hontjes om te
stoken.
tamper - zuurachtig.
tamtaaiern --:- fors aanpakken.
te (Hl.), - in uitdrukkingen
als te deur oett - nit mijn
deur! Elders ton deuT oett
te - stuk (W.K.): tescheurd,
teropt, tebeten,
teelnk - taling (eend),
teems - melkzeef.
uren - opzetten (van 't uur).
teerlaidjes - Iiedjes gezongen
op de oude kluchtveneerns, de
feestavondenvan de klucht.
telg, teIgen '- jong boompje.
tener - etensbord.
tels - vaak, soms.
teppen - 1°. blijven haken;
2°. met een weerhaak uitrukken; 3°. (HI. en W.K.)
plukken.
'termienen - stuipen.
tets - leidsels (van 't paard),
teugel - wortelstok van riet.
tezzel - kieskeurig.
tiddel - lichtgeraakt.
tiedels - 1°. soms, 2°. gewoonlijk.
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tiek - tor, kever.
tlelens - planken waar 't
bed op rust.

tien - me1k.vat.
tiepeln - 1°. [ongensspel, 2°.
knutselen.

',t tiepelwaark - knntselwerk.
tiepelzinneg - wispelturig.
zok tieren - doen alsof.
ties (HI. en W.:K.) - tez~el.
't tiggelwaark - steenbakkerij.
tikkel ;- kleinigheid.
til - vaste honten brug.
't timpeltje - stijltje op 't dak.
't timpke, timpstoetje, - spits
broodje,

tisternait

onbestaanbaar
ding, waarvoor men iem,
uitstuurt om hem te foppen
't zij om de dakecheer,
't rolpetroon, de boekboor,
tit - tepel.
tlaauweln - kletsen, praten,
tjaske (W.K.)- watermolentje,
tjoud - alleen in goud en
tjoud goed en slecht,
tjueht(sel) - troep, bende,
toaitais - taaitaai.
op tobbe hollen - aan 't lijntje
houden,
tobbangel - loophengel.
todden, torren - dragen,
teet - kuif. Toeflaiwerke.
toeg, toek - bebladerde take
toejas (Vk.), - Bussische doos.
toek - 1°. toeg; 2°. aalgeer.
toeken - slordig naaien,
toeken - blijven haken.

Toekerd — Tuikwerd, buurt bij
Delfzijl.
toer — bouwland, dat 2 jaar te
voren grasland was.
dooreengegroeide
toertakken
takken.
toesterd — norse man.
toesterg — P. verward; 2 0 .
verdrietig.
in toeze — in de war.
Ukken — lokken.
tongel (Old.) — riepeltUht.
tongel — aal wat mittongeld
wordt, een zak, bundel enz.
tongeln — 1 0 . bengelen; 20.
meeslepen.
toom — 10. broedsel; 20. troepje.
tdp — tol (speeltuig).
't tdpgras — de eerste snede.
't thke — bosje (hooi enz.).
torn — toer.
Wren — tMden.
T6rze waait — mais.
toubdien — toetakelen.
toudijen — aangroeien.
touhilllen — zich bevinden.
toumoaken — bereiden.
tou . . . oet — uit. Tou deur
oeti

touproostjen — toedrinken.
toustèllen — aanschaffen.
n toutaast -- een beetje werk.
trampeln -- trappen.
trankiel — vrijpostig.
treemkes — schakels (vistuig).
trippen — plankjes onder de
voeten (over 't veen).
trits — troep, menigte.

Groninger Korenmolen mit swikstèllen.
Uit:
Zwerven door Groningen door Drs Fop. I. Brouwer.

troel(e) — ouderwetse vrouwenmuts.
troest — P. tros; 20. troep.
troevel — stoot, slag.
trovveln — trappen.
tu! tu! — lokroep voor de
koeien.
tuddel — achternaam.
tude — zie tuut.
tudeln — peuteren.
tudeltoanen — Afrikaantjes
(bloemen).
't nait tugen kinnen — niet goed
wegkomen b.v. bij een ruil.
ttimeg — niet druk.
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turen — vastzetten aan n tuur.
't tuur — touw met stik, om
schaap, geit of koe vast te
zetten.
tuut — kip.
tuutje-nhjneers — nieuwsgierig
mens.
twaibak, twijbak — beschuit.
't uder — geheime bergplaats.
ukkern — reppen, praten.
ulk — bunsing.
't utegst --- begrafenisplechtigheid.
uter — viskaar; bak voor levende vis.
utern — netjes herstellen.
't uur — deel van de uier.
't uurtikkertje — zangvogeltje.
vaalbrog — wat gemakkelijk
omvalt.
vaalgen — ondiep ploegen.
vaige — voorteken.
van — want.
't vechtermantje — houten
poppen met grote zwaarden, die in de wind bewegen.
veelak — Westfaling, hannekemaaier.
veels — afkomstig van n veelnk.
veerdeg — zonder lichaamsgebreken.
venneblom (Hl.), vennebloum
(W.K.) — laandj ebloum.
(Ven = grasland.)
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venneweegs, vinwies — de lengte
van één stuk grasland.
verbatsen — verkopen (minachtend).
verbilderd — ontsteld.
verblaaid — onthutst.
verbougd — met een pijnlijke
borst.
verdiedeldaantjen —verkwisten.
verdold! — wel verbaasd!
verdrutsoam — verdrietig.
vereg — zie veerdeg.
vergees — om niet.
vergleren — vuil maken of
worden; zie gleer.
vergoord — vervuild.
vergraimen — vermorsen.
— kwaad, nijdig.
vergrèld
vergroetjen — omkomen in 't
vuil.
verheerd — van zijn stuk.
zok verhellegen -- kwaad worden.
verhieperd — verkleumd.
verhilderd — verschrikt.
verhipt — ondeugend, verwenst.
verhoard — pijnlijk van kou.
zien ogen verkloaren — genieten van 't gezicht.
verknèllen — (leugens) vertellen.
verkontjen — verknoeien.
verkwenen — verschrompeld.
verlet om — behoefte aan.
verlud — verloren, uitgeput.

ain verluden — iem. uitluiden.
vermeukt — vermolmd, verweerd.

verneuden — van node.
zok vernuvern— zich vermaken.
vernuzzeln — 10. verhuizen;
2 0 . •verbeuzeln.
drt maken van.
vertillen
verpangeln — verkopen, verruilen (minachtend).
verreppen — verroeren.
verroren — bevroren.
verruden — in wanorde brengen.
versehuld — met hipoteek bezwaard.
versnuien — versnoepen.
verstangen op — afkerig worden
(van spek b.v.).
verswinner — verdwijnen.
vertoesd — in toeze, verward.
vertuten — 10. krullen; 2 0 .
grimassen.
vervoaren — verhuizen.
ontstoken, bedorvervuurd
—

ven.

verwierd -- verwaaid.
verwoaren — verzorgen.
10. gooien; 20. hard
veugeln
lopen; 3 0 . wegjagen; 4 0 .
peuteren; 5 0 . in haast in
elkaar zetten.
veurloop — wat gezien of
gehoord wordt, eer het in
waarheid geschiedt.
veurvrijer — moaksman, tussenpersoon bij huwelijk.
vierra — turfdijkje op 't land.
't viesehaft — zware wallen
stof.
viskernij — visvijver.
viterjoan — veteraan.

vitlèkken — 't haar achter
boven de paardehoef.
vliemstrieken — mooi praten.
vlinder, flinter — flenter, stuk.
vlinderknippen — tijd verbeuzelen.
vlint — keisteen.
vloehteg — oud genoeg om uit
het nest te vliegen.
vloot — ondiep.
't vluus — vlies (wol).
vlij — vlies (op melk).
voalmèlk — één jaar overslaande met kalven.
voaren — rijden met een wagen
of fiets.
voazel — mager, ongemest.
't vtiddel, vejrrel — vierde deel.
ain n vtiddel edzain — iem. te
gauw af wezen. (Veiddel —
voordeel).

voordeelig.
vtiddelk, varrelk
vtiddels van hozen — de voeten
van de kousen.
nait vtiddels — nog voor geen
vierdedeel; lang niet.
viiddels — vooruit, naar voren.
10. druk; 2 0 .
voelbandeg
met geweld.
vogelwaaide — onbebouwde
grond.
vól — 1 0 . vouw; 2 0 . rimpel.
voldégen — volgroeid.
volmachten — 't polderbestuur.
't vonder — voetbruggetje.
't vool — 10. veulen. 2 0 . Meer
is vool — drachtig.
voolmeer — fokmerrie.
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viirrel(s) — zie vbddels.
vot — 1°. weg; b.v. votgoan;
2°. dadelijk. Ook votdoadelk.
vraauwlu — vrouwen. Vraauwluzaoken.

vraehtjond — waarachtig.
wrang — uierziekte. Daartegen
gebezigd de vrangw&Idel,
nieskruid of Kerstroos, helleborus.
vranterg — verdrietig, prikkelbaar.
vreterij — ongedierte in de
grond.
vriekel (El. en W.K.) — valk.
draaihek.
vring
vrinsken — hinneken.
vro (111.), vroeg — vroeg.
vrouden — wroeten.
vrou(g)mèlk — vroeg kalvend.
vrózzeln — worstelen, stoeien.
vrij(e) — de wreef.
vurg — de voor.
waaier — wanmolen.
waalsehe bonen — tuinbonen.
waand — muur van de bedstee.
't waark — de honigraten.
waeh, wag(s) — waakzaam.
waddeldag, warreldag — werkdag.
wagels, wagen — hoge golven.
't wams — jas.
wande (Stad) — smalle gang
tussen 2 huizen.
wanriep — halfrijp.
wanwoar — slechte waar.
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waridag — werkdag.
wasschop — bruiloft (verouderd).
wazen — volwassen.
weelke(r)g — verschrompeld.
weem — pastorie (verouderd).
ween — wilg.
1°. wesp; 2°.
weep, wepe
nijdig paard.
weegbloaden — weegbree.
— wier
— wier
welhoak --- haak van de zichter
om te wèllen, schoven te
maken.
welterp (01d., Hl.) — winteln,
wentelen.
weur (01d.) — drukte, beweging; weereg — druk,
bewegelijk.
't wicht, m.v. wichter — meisje.
widdeln, wirreln — dwarrelen.
wiedel — onderlaken.
wiederwaaideg — 1°. uitgestrekt, verspreid; 2°. wijdlopig.
wiedwoagen — wagenwijd.
wiek — 1°. molentocht; 2°.
turfvaart.
wiekel — torenvalk.
1°. in de war;
wielewoaleg
2°. duizelig.
wiem — ophangplaats aan de
zolder voor 't spek.
1°. grapjes; 2°. uitwiepkes
vluchten.
wier — terp. Wiergrond.
't wierdroad — ijzerdraad.
wiereg — opgewekt, tierig.

Kerk te Marsum op wierde

Uit: Zwerven door Groningen door Drs Fop. I. Brouwer.

wif— vlug, levendig, wispelturig.
wikken — waarzeggen.
wilderheks— levenslustig meisje.
wildjer — vogelvanger.
wilster — pluvier.
win-akker — dwarsakker op
't eind van een kamp land.
windjen — zich rusteloos heen
en weer bewegen.
windoor, winnom
windebloem.
winkop — bruiloft (verouderd).
winst — heimwee. Winsteg
wezen
aan heimwee
lijden.
winterbedekking.
winterloag
bitterkaars,
wipstattjes (111.)
de Oostindische kers.

wirs
dijkje hooi.
Woagen met kromme duzzelboom — de Grote Beer.
woalen — 1 0 . kringen (onder de
ogen); 20. striemen.
woan
spint, het slechte
hout van een boom.
woaren — ontzien, verzorgen.
zok woaren — zich hoeden.
woarman (W.K., Hunzingo) —
sluiswachter.
woarens, m.v. — 't gangboord.
woat — wrat.
woatenbieter — glazenmaker.
woepsterd — wat groot is in
zijn soort.
Wtolgen — bewoner van Westerwolde.
—

—
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't wottereendje — draaikever.
't wottergaail — wilde spurrie.
wotterzen — tochtsloot.
IJ — zonderling geschreven
als Ae, waterloop.
zaipenzarg — een die alles
heel bedaard doet.
't zeel — 1 0 . touw; 2°. hengsel.
zeen — 1 0 . pees; 2°. zenuw.
zeenkoorzen — tifus.
't zeenwotter — gewrichtsvocht.
zeer — roof; zeren — hoofdzeer.
't zeewiefke — meermin.
zegswoorden — een los gezegde.
zèlf, zèlve - salie. Zèlfmak.
zetrecht — steevaast, geregeld.
bie zetten — soms.
't zeubranden — het zuur.
ziedjekroepen — verstoppertje
spelen.

zieden hemkes — appelsoort.
't zielschok—waterschapslasten.
't zielvest — waterschap.
zoadsoam — voedzaam.
't zoepen — karnemelk. Zoepenbrij.

zoettjebloaden — zuring.
zoeten — 10. suizen; 2°. zeuren.
zonent — zo een. M.v. zoknt.
zoor (Hl. en W.K.) — soor.
zuchteg — sukkelachtig.
zudeln — venten.
zuien — schommelen, wiegelen.
zulte — zoutwater-aster.
zummervaalgen — ploegen tot
Juni en dan late vrucht
zaaien of poten.
't zuun — gezichtsvermogen.
zuzbi, zuzui (klem vés6r) —
schommel.
tijen — klinzen.
Terpdorp Obergum

Uit: Zwerven door Groningen door Drs Fop. I. Brouwer.
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DE STERKE WERKWOORDEN

blieven — ik blief, doe blifst,
hai blift, ik bleef, bin
bleven.
bieten — ik biet, doe bitst, hai
bit, ik beet, heb beten.
drieven — ik drief, doe drifst,
hai drift, ik dreef, heb
dreven.
sehoeven — ik Behoef, doe
schofst, hai schoft, ik
schoof, heb schoven.
zoegen — ik zoeg, doe zogst,
hai zogt, ik zoog, heb
zogen.
zoepen — ik zoeg, doe zopst,
hai zopt, ik zoop, heb
zopen.
vlaigen — ik vlaig, doe vlogst,
hai vlogt, ik vloog, heb
vlogen.
boegen — ik boeg, doe bogst,
hai bogt, ik boog, heb
bogen.
baargen — ik baarg, doe baargst
hai baargt, ik burg, heb
burgen.
hèlpen — ik help, doe helpst,
hai helpt, ik hulp, heb
hulpen.
swaarven — ik swaarf, doe
swaarfst, hai swaarft, ik
swurf, heb swurven.
warden — ik wór, doe wórst, hai
wórdt, ik wilr, bin wórden.

nemen — ik neem, doe nemst,
hai netut, ik nam, heb
nomen.
stelen — ik steel, doe steelst,
hai steelt, ik stool, heb
stolen.
breken — ik breek, doe brekst,
hai brekt, ik brook, heb
brokers.
eten — ik eet, doe etst, hai et,
ik at, heb eten.
geven — ik geef, doe gefst, hai
geft, ik gaf, heb geven.
lezen — ik lees, doe leest,
hai leest, ik leesde, heb
lezen.
droagen

—

ik droag, doe dragst,

hai dragt, ik druig, heb
droagen.
voaren — ik voar, doe voarst,
hai voart, ik vuir, heb
voaren.
sloagen — ik sloag, doe slagst,
hai slagt, ik sluig, heb
sloagen.
stoan — ik stoa, doe staaist,
hai staait, ik ston, heb
stoan.
roupen — ik roup, doe ri3pst
(rópst), hai Dropt (rópt),
ik ruip, heb roupen.
Walen — ik hól, doe hólst,
hai hólt, ik huil, heb
hai hólt, ik huil, heb
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loaten — ik loat, doe letst, hai
let, ik luit, heb loaten.
valen — ik vaal, doe vaalst,
hai vaalt, ik vol, bin
valen.
haauwgen — ik haauw, doe
haauwst, hai haauwt, ik
huig, heb haauwgen.
goan — ik goa, doe gaaist,
hai gaait, ik gong, bin
goan.
luden — ik lu, doe ludst,
hai ludt, ik ludde, heb
lud.
vroagen — ik vroag, doe vragst,
hai vragt, ik vruig, heb
vroagd.

kloagen — ik kloag, doe
klagst, hai klagt, ik kluig,
heb kloagd.
buten — ik buut, doe butst,
hai but, ik butte, heb but.
willen — ik wil, doe wilt, hai
wil, ik wol, ik heb 't nait
doun wild.
zeilen — ik zei, doe zelt, hai
zei, ik zol.
kinnen — ik kin, doe kinst,
hai kin, ik kon, ik haar 't
wel dou kind.
mouten .— ik mout, doe most,
hai mout, ik mos, ik haar
't doun most.
waiten — ik wait, doe waist, hai
wait, ik wos, heb waiten.

Kerk van Sebalcierboeren.

Uit: Eerste leerrede in de nieuwe kerk te Sebaldeburen 1809
door Ds Nicolaus Westendorp.
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SPREEKWOORDEN EN TAIMKES

As dit aai brekt, wat zal dat
stinken! — Als hun vriendschap eens uitraakt, wat
zullen we elkaar dan niet
te verwijten hebben.
Mit ain aaiden en plougen
kinnen — met iem. goed
kunnen opschieten.
Aander lu bin ook lu — men
moet ook om de belangen,
de inzichten van anderen
denken,
In aandermans bouken is 't
duuster te lezen — men
kan over een ander moeilijk
oordelen.

Aandermans schuddels bin aaltied vet — men denkt zo
licht, dat een ander het
beter heeft.
Jongste ezel mout 't wanjuk
trekken — de jongste moet
het zwaarste werk doen.
Ain stain kin gain mosterd
moalen — niet antwoorden
als iemand driftig wordt;
dan komt er geen twist.
't Zel mie bentjen, wel dat mie
krigt, zee't wicht —'t zal mij
verwonderen hoe 't afloopt.
Hai het beter bonen op beun
as verschimmelde graauwaarten — hij weet wel waar
hij zijn fortuin moet zoeken.

't Is beter bie de oel te zitten
as mit de oakster te huppen
— beter te trouwen met een
lelijke vrouw, als ze maar
rijk is, dan met een mooie
vrouw zonder geld.
Beter n tiddeltbp as n doedelkbp
— beter kort aangebonden
dan vadsig.
Hai is ter zoveul as dattiende
big — hij is er over en
teveel.
Blaauw Boeven, blaauw jongen! — De appel valt niet
ver van de stam.
Hai wil aan mien board scheren
leren — hij wil het wel
eens op mijn kosten beproeven,
Boer moet waiten, wat bbtter
kbst — de verkoper moet
de prijs opgeven.
n dl bok het stieve horens —
oude mensen houden vast
aan hun opvattingen.
Haï vlogt ter op in as n bol
op n opper heu — hij gaat
onbesuisd te werk.
n bred veur de kbp hebben —
geen schaamte kennen; n
bolbred veur hebben.

As 't brij regent, binnen zien
schuddels omkeerd — 't
loopt hem altijd tegen.
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Dag is nooit zo nat, zun sehient
aaltied wat — ook in de
grootste moeilijkheden is
er nog weer hoop.
Ain vrijt mit de mouder en
aander mit de dóchter —
de smaken verschillen.
Dij de achter hebben wil,
mout mit de mouder vrijen.
Duvel schil aaltied op dikste
bulten — geld zoekt geld.
Eerst n aander wat,
Din n hemd an 't gat,
Din n swien in 't vat. —
— Betaal eerst je schulden,
zorg dan voor je kleren
en dan pas voor je maag.
Ain mèie geld geven en aander
maffe betoalen — 't is 't
zelfde, of je van de kat of
de kater gebeten wordt.
Dij gèld het, kin stoet kopen —
zalig zijn de bezitters.
Hoan kraait 't haardste op zien
aigen mizzem — wie in zijn
eigen huis is, op zijn eigen
land staat, kan gemakkelijk
een groot woord voeren.
Doar hoas oetbrad is, wil e
geern weer hin — de liefde
tot zijn land is ieder aangeboren.
Dij zok veur hond verhuurt,
mout bonken kloeven —
die zich zelf aanbiedt als
andermans dienaar, verdient dat hij slecht behandeld wordt.
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't Kaalf mout oet zien noatuur
dansen — men moet
kinderen hun gang laten
gaan.
Veur n keer kinje wel tegen
bórgmeester teren — voor
een enkele maal kan men
wel eens een grote uitgave
doen.
Dat paast as n klink op n
kraainust det past in
't geheel niet. Ook: as n
haspel op mouspat.

Kloagers gain nood, poggeri
gain brood!
Kou het vergeten, dat e kaalf
west het -- ouders vergeten wel vaak, wat jongelui graag willen.
Wat helpt 't, as kou n emmer
vol mèlk gèft en hai schopt
't weer oml — Overleg is 't
halve werk.
Hal is om Leerms komen —
hij is van alle markten
thuis.
Lichtneersde mouders hebben
swoarneersde dbehters —
vlijtige moeders kweken
trage dochters.
Loade hoaver komt ook op — de
laatste schuit moet ook
vracht hebben.
Hai kin Loek en Hambórg wel
op — hij is onverzadelijk.
(Loek = Lubeck; Hamborg,
klem achter.)
Reken zit onder in zak.

Ie kinnen n loes nait meer
benemen as 't levent —

Riekelu's zaikte en aarmelu's
pankouken roeken wied —

waar niets is, heeft de
keizer zijn recht verloren.
Manegoud is schanegoud —
onverdeelde boedels geven
aanleiding tot twist.
't Grootste meroakel duurt moar
drij dongen — na een paar
dagen praat men alweer
over wat anders.
Mous is ook eten! — versmaad
het eenvoudige niet.
Traauwt joen noabers dbehter en
koopt joen noabers kou —
zoekt het niet in den
vreemde.
Hai kin't as n oakster't huppen—
hij verstaat de kunst. Andersom: 't staalt hom zo

iedereen praat er over, als
een arme zich eens te goed
doet.
Dij gain roaden hebben wil,
kin gain woagen kriegen
(woordspeling) — luister
naar goede raad.
't Is robbtter veur spoan — 't is
botertje tot de boom.
Dat schoap zei wel n zaachte
dood nemen — dat zaakje
loopt vanzelf wel af.
Dij swienen ringen wil, mout
zok 't gieren getroosten —
wie een zaak doorzetten
wil, moet over de onaangenaamheden heen stappen.
Hal is tussen swien en big in —
te groot voor servet en te
klein voor tafellaken.
n SWoan het zien veren net zo
goud neudeg as n musk —

!leeg as n mot 't haspeln!

Op bld ies vrust 't licht — oude

liefde roest niet.
Dij n peerd kriegen wil, mout
hom nait mit 't heister
tegen kbp haauwgen —

men vangt meer vliegen
met honing dan met azijn.
Beste peerden worden op staal
zacht — meisjes moeten de
vrijers niet achterna lopen.
Ie kinnen n por wel zo laank
trappen, dat e kwakt —
zelfs de geduldigste kan
men wel tot verzet tergen.
Dij in 't raait zit, kin piepkes
moaken — in 't veen ziet
men niet op een turfje.

groot is 't het, mor veel
gaait er <3ƒ.

't Vouer vaalt om veur schuurdeur — 't schip strandt

in de haven.
Vraauw is boas, doar rook veur
de wind aan gaait — hoan
is boas, as /tin nait in
hoes is.

Van n aandermans wier is 't
goud klaai groaven — van

een anders leer is 't goed
riemen snijden.
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Wieze hounder leggen aaier wel
es in 't roet — eigenwijze

't Kin beter van de zak as van de
baand — 't kan beter van

mensen doen wel eens heel
stomme dingen.
Hal. is aan de win-akker —
zijn geld, zijn kracht is op.

Wat boven in zak zit, komt tertou
eerst oet — waar het hart vol

n Groot woord hdldt n kerel
van hoed — je moet flink

Wdrdt minneg zak toubonden,
dij nait vol is — menige

van je afspreken.

de stad dan van een dorp.

van is, loopt de mond over.

wens blijft onvervuld.

Uit: Het menschelijk leven in 't Groninger land door J. E. Huizenga Onnekes.
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